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 .1األمين العام لألمم المتحدة يععم أن المسجد األقصى كان "معبدا يهوديا"
قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرز إنه واضح كوضوح الشمس بان الهيكل المقدس في
القدس الذي قام الرومان بهدمه كان هيكال يهوديا .وفي سياق مقابلة مع مندوب صوت إسرائيل

باللغة العبرية قال غوتيرز الليلة إن ما من أحد يمكنه إنكار حقيقة كون اورشليم القدس مقدسة

للديانات السماوية الثالث .وأضاف انه ال ينوي طرح مبادرة سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين على
الرغم من انه يؤيد حل الدولتين ومستعد لمد يد العون للطرفين إذا ما اقتضت الضرورة ذلك.

صوت إسرائيل والتلفعيون السرائيلي2017/1/29 ،

 .2الحكومة الفلسطينية تدين محاولة اغتيال المسؤول األمني لسفارة فلسطين في لبنان

نشرت الجعيرة نت ،الدوحة ،2017/1/29 ،نقالً عن مراسلها فيي بييروت ،وعين الوكياالت ،أن مسيؤول
األميين فييي السييفارة الفلسييطينية العميييد إسييماعيل الشييروف تعييرة إلطييالق نييار بمدينيية صيييدا

نييوب

لبنان)؛ مما أدى إلى إصابته ب روح طفيفة .وأكد مراسل ال زيرة أنه تم نقل الشروف إليى المستشيفى،

بينم ييا ض يير ت الق ييوى األمني يية طوقي ياً ح ييول مك ييان وق ييو الح ييادث .وأف ييادت الوكال يية الوطني يية ل ع ييالم
الرس ييمية) أن س يييارة الش ييروف تعرض ييت لواب ييل م يين الرص ييا

ف ييي أثن يياب عبوره ييا ب ييالقرب م يين مبن ييى

مصييرف لبنييان فييي صيييدا ،حيييث ا ترقييت إحييدى الرصاصييات ز يياإ السيييارة وأصييابته إصييابة طفيفيية،
مضيفة أن السفارة الفلسطينية طلبت نقله إلى بيروت تحت حراسة أمنية لبنانية.

واتهم مصدر أمنيي فلسيطيني كبيير ومين وصيفها بالعصيابة اإلرهابيية واإل راميية بيالوقوف وراب محاولية
االغتي ييال ،مض يييفاً أن التحقي ييي سيس ييتمر ب ييين ه يياز الم ييابرات العام يية الفلس ييطيني واأل هييزة األمني يية
اللبنانية للكشف عن المتورطين في الحادث والقاب القبة عليهم.

وأضافت الشرق األوسط ،لنددن ،2017/1/30 ،مين بييروت ،أن السيفير الفلسيطيني ليدى لبنيان أشيرف
دبور أدان محاولة االغتيال الفاشلة التي تعرة لها إسماعيل الشروف .ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية

عيين الس ييفير دب ييور قول ييه :إن محاول يية االغتي ييال الفاش ييلة التي يي تع ييرة ل ييه المستش ييار الش ييروف " بان يية
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وآثم يية" .وأك ييد أن ه ييذأ المحاول يية ت ييلتي ض ييمن مش ييرو يه ييدف إل ييى يير الم يم ييات الفلس ييطينية إل ييى
الفوضى ،دمة أل ندات ار ية.

و يياب فييي وكالددة األنبدداء والمعلومددات الفلسددطينية وفددا  ،2017/1/29 ،ميين رام هللا ،أدانييت حكوميية
الوفيياق الييوطني الفلسييطينية محاوليية االغتيييال التييي تعييرة لهييا إسييماعيل الشييروف .وقييال المتحييدث

الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود :إن من يقفون ورابأ يهدفون إلى زر الفوضيى واالضيطرابات
في صفوف أبناب شعبنا في لبنان الشقيي .كما أدانت و ازرة ال ار ية الفلسطينية محاولة االغتيال.

 .3ادعيس :تصريحات غوتيرس محاولة لرجاعنا للمربع األول بالنسبة لألقصى

رام هللا :اسييتنكر وزييير األوقيياف والشييؤون الدينييية الفلسييطينية الشيييي يوسييف ادعيييس التص يريحات التييي
أدلى بها األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إلذاعة "صيوت إسيرائيل" بيلن المسي د األقصيى

المب ييارك "ه يييكالً يهوديي ياً وملكي ياً لليه ييود" .واعتب يير ادع يييس م ييا قال ييه غ ييوتيرس بلن ييه ت يين عل ييى الحق ييائي
التاري ية ،ومحاولة إلر ا األمور إلى المر ع األول فيما يتعلي بقيرار منممية "اليونسيكو" ،اليذي حيدد

وبشكل واضح الوضع القانوني والتاري ي للمس د األقصى بكونه حقاً الصاً للمسلمين ،ووقفاً علييهم

فقي  ،وال ي ييوز بلييية حييال تغيييير هييذا الوضييع ،تحييت أييية مبييررات كانييت ،داعيياً إلييى إبعيياد الم ييامالت
السياسي ييية عي يين المواقي ييع الفلسي ييطينية المقدسي يية ،س ي يواب كاني ييت إسي ييالمية أم مسي يييحية .وطالي ييب ادعي يييس
المؤسسات الدولية والم تمعين الدولي والعر ي اإلسالمي ،بالوقوف بحيزم أميام هيذأ التصيريحات التيي

ال تصب إال في مصلحة الداعين للحرب الدينية في المنطقة.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/1/29 ،

 .4مجدالني :تصريحات أمين عام األمم المتحدة بخصوص الهيكل تجاوع خطير
رام هللا :اعتبر أحمد م دالني ،عضيو الل نية التنفيذيية لمنممية التحريير واألميين العيام ل بهية النضيال

الشعبي الفلسطيني ،تصريحات األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "ت ياو اًز سياسيياً طيي اًر،
وضر اً لمصداقية األمم المتحدة كهيئة أممية وانحيا اًز لقيوة االحيتالل التيي مين المفتيرة أن تكيون ميع
الشعوب المحتلة" .وأضاف م دالني ،الل ا تما لقيادة بهة النضال في الضفة الغر ية رداً عليى
تصريحات األمين العام لألمم المتحدة الل مقابلة مع "صوت إسرائيل" باللغة العبرية التي زعيم فيهيا

"يهودييية الهيكييل" فييي القييدس" :علييى األمييين العييام لألمييم المتحييدة توضيييح موقفييه ميين هييذأ التصيريحات
التي تشكل ضر ة لل هود الدولية وتعطي لالحتالل الضوب األ ضر لمزيد من اإل رابات ضيد مدينية
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القييدس" .وأكييد أن غييوتيريس تنقصييه الثقافيية واالطييال فييي م ييال ا تصاصييه فنييذكرأ بق يرار اليونسييكو
اعتبار المس د األقصى وكامل الحرم الشريف موقعاً إسالمياً مقدساً وم صصاً للعبادة.
القدس العربي ،لندن2017/1/30 ،
 .5الخارجية الفلسطينية تتهم "إس ارئيل" بتدمير حل الدولتين
وكاليية بتي ار :قالييت و ازرة ال ار ييية الفلسييطينية إن "إسيرائيل" تسييتغل غييياب الموقييف األمريكييي ،وتواصييل
تدمير حل الدولتين وتنفيذ مشروعها االستعماري .وأشارت الو ازرة ،في بيان أصدرته أمس األحيد ،إليى
أنه فور تسلم الرئيس األمريكي دونالد ترامب مهامه في البييت األبيية ،سيارعت الحكومية اإلسيرائيلية
برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الكشف عين حقيقية مواقفهيا مين الصي ار الفلسيطيني "اإلسيرائيلي" ،الرافضية

إلقاميية دوليية فلسييطينية قابليية للحييياة وذات سيييادة علييى أسيياس حييل الييدولتين .وأشييارت الييو ازرة إلييى أن
الحكومة اإلسرائيلية أطلقت حملة استيطانية مسعورة وواسعة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

الخليج ،الشارقة2017/1/30 ،

 .6مجدي الخالدي :جميع القوانين السرائيلية المتعلقة باالستيطان عمل داخلي غير معترف به دوليا

رام هللا :قييال م ييدي ال الييدي مستشييار اليرئيس الفلسييطيني محمييود عبيياس للشييؤون الدبلوماسييية ،معقبياً
علييى قييانون شييرعنة البييؤر االسييتيطانية المقييرر التصييويت عليييه فييي الكنيسييت ،إنييه عقييب ق يرار م لييس
األمن األ ير بشلن االستيطان فإن ميع القوانين والق اررات اإلسيرائيلية عميل دا ليي غيير معتيرف بيه

دولياً ،وانه ي ري العمل حالياً مع الم تمع الدولي لوضع آليات لتطبيي قرار م لس األمن.
وكشف أن القيادة الفلسيطينية ت يري حالييا اتصياالت ميع إدارة اليرئيس األمريكيي دوناليد ت ارميب لتوثييي
العالقات ،مؤكيداً عليى موقيف اليرئيس محميود عبياس المعلين ب صيو
والعمل لصنع السالم.

اسيتعدادأ للتعاميل ميع ت ارميب

القدس العربي ،لندن2017/1/30 ،

 .7مصطفى البرغوثي :لم يترك نتنياهو ألحد مجاال لالجتهاد في حقيقية نوايا وسياسة "إسرائيل"
رام هللا  -رويتييرز :قييال مصييطفى البرغييوثي عضييو الم لييس التش يريعي الفلسييطيني فييي مقييال لييه يييوم

األحييد  2017/1/29نشيير فييي ريييدة القييدس تحييت عن يوان اسييتيقموا)" :لييم يتييرك نتنييياهو ألحييد م يياالً
لال تهاد في حقيقية نوايا وسياسة إسرائيل وحكومتها".
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وا تييتم مقالييه بييالقول "ألييم يحيين أوان قلييب المعادليية وموا هيية ال طيير الييذي ليين يييرحم أحييداً؟ اسييتيقموا

فالنار وصلت دار كل واحد منا".

موقع صحيفة الغد ،عمان2017/1/29 ،

 .8واصل أبو يوسف يدعو إلى تبني استراتيجيات جديدة في مواجهة التوسع االستيطاني السرائيلي
رام هللا  -رويتي ييرز :دع ي ييا مس ي ييؤول فلس ي ييطيني إل ي ييى تبن ي ييي اس ي ييتراتي يات دي ي ييدة ف ي ييي موا ه ي يية التوس ي ييع
االسييتيطاني اإلسيرائيلي المت ازيييد فييي األ ارضييي الفلسييطينية فييي الفتيرة األ ييرة .وقييال واصييل أبييو يوسييف
عضو الل نة التنفيذية لمنممة التحرير الفلسطينية لرويترز "إسرائيل تواصل العمل ليل نهار من أ ل

في ييرة األمي يير الواق ي ييع علي ييى األرة ومني ييع أي إمكاني ي يية إلقامي يية دولي يية فلس ي ييطينية مسي ييتقلة ومتواص ي ييلة

وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "هذا يتطلب تغيي ار في االستراتي ية لموا هة هذا االستيطان فليم تعيد بيانيات الشي ب واإلدانية
تكفي والبد مين تفعييل كيل األدوات المتعلقية بالمؤسسيات الدوليية سيواب كيان م ليس األمين أو ال معيية

العاميية واألهييم ميين كييل ذلييك محكميية ال نايييات الدولييية" .وتييابع "ي ييب إحاليية ملييف االسييتيطان ك ريميية

ح ييرب إل ييى محكم يية ال ناي ييات الدولي يية بش ييكل ف ييوري وي ييب أن نس ييتغل ك ييل م ييا ه ييو مت يياح ل ييدينا لل ييم

الحكومة اإلسرائيلية ووضع حد لكل ما تقوم به ضد أبناب شعبنا وأرضنا".

موقع صحيفة الغد ،عمان2017/1/29 ،

 .9عشراوي :هناك حاجة لتفعيل حركات التضامن مع فلسطين في الواليات المتحدة
رام هللا :أطلعييت عضييو الل نيية التنفيذييية لمنمميية التحرييير الفلسييطينية حنييان عش يراوي ،رئيييس مؤسسيية
الس ييالم ف ييي الش ييرق األوسي ي األمريكي يية م يياثيو دوس ف ييي مق يير منمم يية التحري يير بي يرام هللا ،ي ييوم األح ييد

 ،2017/1/29علييى آ يير المسييت دات السياسييية ،واالنتهاكييات اإلس يرائيلية المسييتمرة علييى األرة ،بمييا

فيي ذليك التصيعيد المتعمييد والسيريع للمسيتوطنات غيير الشييرعية وسيرقة األ ارضيي والميوارد الفلسييطينية.

وأعر ييت عشي يراوي ع يين قلقه ييا الش ييديد بشي يلن تصي يريحات اإلدارة األمريكي يية ال دي ييدة والمتعلق يية بالق ييدس

والمسييتعمرات ،وقالييت" :إن مثييل هييذأ التص يريحات تتعييارة مييع متطلبييات السييالم واالسييتقرار وتهييدد
مكانة الواليات المتحدة في المنطقة و ار ها".

وتناولت النقاشيات الواقيع الفلسيطيني اليدا لي والحا ية إليى إنهياب االنقسيام وا يراب االنت ابيات المحليية
والتشي يريعية والرئاس ييية ،كم ييا ت ييم بح ييث دور المنمم ييات وم موع ييات التض ييامن ف ييي الوالي ييات المتح ييدة
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والحا ة لتفعيلها على ضوب نتائج االنت ابيات األمريكيية وضيرورة يروإ أصيوات لليدفا عين الحقيوق
الفلسطينية ومنع إنهاب حل الدولتين واحتماالت السالم.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/1/29 ،

 .11حكومة الحمد هللا تستنكر فرض حماس المعيد من "القيود والضرائب الجائرة" في غعة
رام هللا :اسييتنكرت حكوميية الوفيياق الييوطني فييرة حركيية حميياس فييي المحافمييات ال نو ييية المزيييد ميين
القييود والضيرائب ال يائرة عليى الميواطنين والتيي كيان آ رهيا فيرة قيييود تع يزيية وضيرائب عليى تنقييل
وسفر المواطنين هدفها باية األموال .وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسيف المحميود ،مسياب

يوم األحد  ،2017/1/29إن إصدار حركة حماس مؤ ار مثل تلك الق اررات أمير م يالف لكافية القيوانين

والحقييوق ،عوض ياً عيين أن هييذأ ال طييوة تييلتي لتزيييد ميين معانيياة أبنيياب شييعبنا وأهلنييا فييي القطييا والييذين
يفييرة عليييهم الحصييار االحتاللييي ال يياني منييذ سيينوات طويليية ،كمييا تفييرة عليييهم مييروف معيشييية

صعبة بسبب الحصار ال ائر وبسبب االنقسام األسود.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/1/29 ،

" .11األيام" :األجهعة األمنية في قطاع غعة تعتقل عددا من الناشطين بسبب أعمة الكهرباء

غزة  -فايز أبو عيون" ،األييام اإللكترونيية" :أكيدت مصيادر محليية أن األ هيزة األمنيية فيي قطيا غيزة

اعتقليت مسياب السيبت  ،2017/1/28عيدداً مين الناشيطين الييذين شياركوا فيي ثيورة الكهر ياب بدايية الشييهر
ال يياري ،فيمييا أرسييلت اسييتدعابات لعييدد آ يير ميينهم .وعلمييت "األيييام اإللكترونييية" أن هييوداً لبييذلت ميين
قبييل حركيية ال هيياد اإلسييالمي فييي فلسييطين ل ف يراإ عيين المعتقلييين ووقييف االسييتدعابات ،إال أن هييذأ
ال هود وحسب مصادر مقر ة من ال هاد لم تلسفر عن شيب إي ابي.

األيام ،رام هللا2017/1/29 ،

 .12حماس :اتصاالت جرت مؤخ ار مع إيران لتقوية العالقات بين الجانبين

ال زائر -عبد الرزاق بن عبد هللا :قال عضو مكتب الشيؤون السياسيية لحركية "حمياس" والنياطي باسيم

الحركة ،سامي أبو زهري ،يوم األحد ،إن اتصاالت رت ،مؤ را ،بين حركته وايران لتقويية العالقيات
بييين ال ييانبين .وأضيياف أبييو زهييري ،ييالل مييؤتمر صييحفي مشييترك عقييدأ فييي العاصييمة ال زائرييية ،مييع
عمر غول ،رئيس حزب "ت مع أمل ال زائر" مواالة) :إن "حركة حماس حريصية عليى بنياب عالقيات
متوازنة وحميمية مع كل األطراف العر ية واإلسالمية وبال شك من بينها إيران".
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وتابع "هناك هود واتصاالت لتقوية العالقة مع إيران في المرحلة األ يرة ونلمل أن نصل إليى شييب

إي ابي" ،دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل حول تلك ال هود واالتصاالت.
على صعيد ثان ،شدد أبو زهري على حر

حركته على تحقييي الوحيدة الفلسيطينية ،مشيي ار إليى أنهيا

قدمت كل ما بوسعها و ذلت كل ال هود من أ ل إنهاب االنقسام.

ورحييب القيييادي فيي "حميياس" بييلي دور ازئييري لتحقيييي الوحييدة الفلسييطينية ،وذلييك فييي ردأ علييى سيؤال
صحفي بشلن أي دور محتمل لل زائر في تحقيي الوحدة.

ومنذ وصوله إلى ال زائر التقى أبو زهري مع عدد من قادة أحزاب الموالة والمعارضة في البالد.

وكالة األناضول لألنباء ،تركيا2017/1/29 ،

 .13حماس تدعو "الحياة اللندنية" الحترام المهنية وتندد بما نشرته حول اللقاءات المصرية مع الحركة
نييدد المكتييب اإلعالمييي لحركيية حميياس بمييا نش يرته صييحيفة الحييياة اللندنييية فييي عييددها الصييادر اليييوم
األحييد ،حييول نتييائج اللقييابات المص يرية مييع قيييادة الحركيية ،مشيييرة إلييى أن الصييحيفة تحيياول "ممارسيية

أدوار تضليلية مشبوهة".

وقال المكتب اإلعالمي للحركة ،في تصريح صحفي ،الييوم األحيد ،إن ميا ذكرتيه الحيياة اللندنيية عليى

لسان ما وصفته بقيادي في حماس -رفضت ذكر اسمه -يتناقة تماماً مع تصريحات قيادة الحركية

حول نتائج هذأ اللقابات.

وأضاف أن هيذا تصيرف غيير مسيؤول مين صيحيفة مين المفتيرة أنهيا محترمية وال تميارس هيذا النيو

من الصحافة الصفراب.

ودعيا المكتيب الصيحيفة إلييى احتيرام المهنيية والعمييل اإلعالميي الصيحيح والتوقييف عين بيث االفتيرابات

واألكاذيب .ونبه إلى أن مواصلة الصحيفة سياسيتها تليك ،مين شيلنه أن يضيع عالميات اسيتفهام كثييرة

حول مهنيية هيذأ الصيحيفة ومصيداقيتها واليدور اليذي تمارسيه فيي تشيويه مواقيف الحركية وعالقتهيا ميع
اإلقليم.

موقع حركة حماس ،غعة2017/1/29 ،

 .14العالم السرائيلي :حماس استطاعت أن تردع "إسرائيل" وتواصل تثبيت سلطتها في غعة
ق ييال القائ ييد الس ييابي للمنطق يية الوس ييطى ف ييي ييي

االح ييتالل ال ني يرال غ ييادي ش ييمني إن حرك يية حم يياس

استطاعت أن ترد إسرائيل ،وطالب باعتقال ميع قادتها في الضفة الغر يية ،ووقيف تحوييل األميوال

نديين اللذين تلسرهما.
إلى قطا غزة حتى تعيد ال ْ
التاريخ :ال ثنين 2017/1/30

العدد4185 :

ص

9

ونقل أليران أهارون مراسل القناة العبرية السيابعة التابعية للمسيتوطنين عين شيمني قوليه "ليم يعيد معقيوال
أن تسيتمر حميياس باالحتفيياب ب نودنيا ينمييا تيينعم بالهييدوب لميدة عييامين ،بييل تواصيل تثبيييت سييلطتها فييي
غزة ،وتحفر المزيد من األنفاق ،وتواصل رد إسرائيل واإلسرائيليين".

وطالب شمني بممارسة المزيد مين الضيغ عليى حمياس حتيى تعييد ال نيود اإلسيرائيليين اليذين تحيتف

بهم ،متهما القادة بلنهم ال يت ذون ق اررات هامة ومطالبا هاز األمن العام الشياباك) وال يي

بات ياذ

اإل يرابات الالزميية ضييد حميياس لوقييف "اإلهانييات" التييي تتعييرة لهييا إسيرائيل منييذ عييامين بعييد انتهيياب

الحرب األ يرة على غزة ال رف الصامد) عام .2014

أمييا يوسييي ميلمييان ال بييير األمنييي اإلس يرائيلي فييي صييحيفة معيياريف ،فقييال إن أسييئلة عديييدة ما ازلييت
مطروحة حول تهديد األنفاق التي حفرتها حماس في غزة قيرب الحيدود اإلسيرائيلية ،وح يم المعلوميات

األمنية واالست بارية التي حصلت عليها عن هذا التهديد.

وأوضييح ال بييير الوثيييي الصييلة بالمؤسسيية األمنييية بلنييه طالمييا أن ال ييي

امتلييك معلومييات أمنييية دقيقيية

عيين و ييود ق اربيية ثالثييين نفقييا علييى حييدود غ يزة ،فلميياذا لييم يييتم الييذهاب لتييدميرها قبييل انييدال الحييرب
األ ي يرة ،واالنتمييار إلييى حييين وقوعهييا ،ممييا يطييرح أسييئلة عديييدة ميين قبيييل مييدى قيييام ال ييي

بتييدريب

نييودأ علييى موا هيية األنفيياق ل ييوة المعركيية البرييية تحييت األرة ،وهييل أعييد ططييا عملياتييية لمثييل

هذا السيناريو ،بح يم ال هيد اليذي بذلتيه و ازرة اليدفا لت هييز حليول تكنولو يية لكشيف األنفياق بصيورة

مسبقة وتدميرها .و ل

إلى القيول "ليم تتيوفر إلسيرائيل بعيد حليول عملياتيية تكنولو يية م ديية لتهدييد

األنفاق ،بما في ذلك ال دار اإلسمنتي الذي سيقام على حدود غزة ،رغم ما يتم بذليه مين هيود أمنيية

واست بارية في هذا الم ال".

الجعيرة نت ،الدوحة2017/1/29 ،

 .15أسرى حماس ينتخبون هيئة جديدة في سجون االحتالل

ييدد أسييرى حركيية حميياس فييي سي ون االحييتالل اإلسيرائيلي ثقييتهم باألسييير القائييد محمييد عرمييان رئيسياً
للمرة الثانية للهيئة القيادية العليا ألسرى الحركة واألسير القائد عباس السيد نائبا له.
و رت االنت ابيات أميس السيبت ليدورة  2019/2017حسيب الليوائح التنميميية المعميول بهيا ليدى أسيرى

الحركة وشملت الس ون والمعتقالت كافة ،وكانت على أر ع مراحل.

وتض ييمنت المرحل يية األول ييى انت يياب م ل ييس الش ييورى الع ييام ،والمك ييون م يين  51عضي يواً م ييوزعين عل ييى
م تلف الس ون والمعتقالت.
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أمييا المرحليية الثانييية فييتم فيهييا انت يياب الهيئيية القيادييية العليييا ميين بييين أعضيياب م لييس الشييورى العييام،
وعييددهم  11عض يواً ،يضيياف إليييهم أم يراب أكبيير أر عيية س ي ون هييي النقييب ،عييوفر ،ريمييون ،م ييدو)
ليصبح عدد أعضاب الهيئة  15عضواً.
و الل المرحلتين الثالثة والرابعة رى انت اب رئيس الهيئة القيادية العليا ألسيرى الحركية؛ والتيي يدد

فيها األسرى ثقتهم باألسير عرمان ونائبه عباس السيد.

وأفرزت النتائج انت اب أعضاب للهيئة القيادية العليا ألسرى حماس ،وهم األسير أحمد القدرة ،واألسير
محمود شريتح ،واألسير عثمان بالل ،واألسير منير مرعي ،واألسير سالمة القطاوي ،واألسيير معمير

شحروري ،واألسير بالل البرغوثي ،واألسير إسالم رار ،واألسير أشرف زغير.

موقع حركة حماس ،غعة2017/1/29 ،

 .16اشتية :الجدران التي بنتها "إسرائيل" حول نفسها سياسية وعنصرية وليست نموذجا يحتذى به
رام هللا :قال عضو الل نية المركزيية لحركية فيتح د .محميد اشيتية إن ال يدران التيي بنتهيا إسيرائيل حيول
نفسها ،سواب في الضفة أو على الحدود مع مصر ،هي دران سياسية عنصرية وليس أمنيية وليسيت

نموذ ا يحتذى به.

يياب ذلييك فييي رد علييى تص يريح ل يرئيس الييوزراب اإلس يرائيلي بنيييامين نتنييياهو وصييف فيييه نييية ال يرئيس

األمريكي دونالد ترامب إنشاب ال يدار عليى الحيدود ميع المكسييك بيي"الفكرة الممتيازة" ،مشيي ار إليى فاعليية
ال دار العازل الذي بنته إسرائيل.

وقال اشتية إن إسرائيل اليوم أصبحت تتب ح بانتهاكاتها للقانون الدولي وتعتبر نفسها نموذ يا يحتيذى

به ،رغم أن دار الفصل والضم العنصري الذي تقيمه إسيرائيل عليى أ ارضيينا م يالف للقيانون اليدولي

حسب قرار محكمة العدل الدولية وا ما الم تمع الدولي.

وأضاف ،بلن إسرائيل التي تدعي أن ال دار بني لسيبب أمنيي رغيم علمهيا بيلن نحيو  20أليف شي

يد لون إلسرائيل بدون تصاريح بشكل يومي.

القدس ،القدس2017/1/29 ،

 .17فتح :اعتقاالت حماس بغعة ضد العالميين وصلت لمرحلة استباحت فيها أبسط حقوق التعبير
رام هللا – معييا :قالييت حركيية فييتح ،فييي بيييان صييدر عنهييا أن حاليية االعتقيياالت التييي تشيينها حميياس فييي

غزة ،ضد النشطاب واإلعالميين "وصلت لمرحلة استباحت فيها أبس حقوق التعبير عن الرأي لشيعبنا

فييي غ يزة" .واسييته ن منييير ال يياغوب ،رئيييس الل نيية اإلعالمييية فييي مفوضييية التعبئيية والتنميييم لحركيية
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فتح ،قيام أ هزة أمن حماس ،بحمالت االعتقاالت التي استهدفت فيها "أقالم الرأي الحير" ،قيائالً" :ان

مثل هذأ السلوكيات تضعنا ميعاً أمام نموذإ حكم قمعيي يائر ال يسيتطيع ان يقيدم لشيعبنا فيي غيزة
الك ييل
س ييوى الم ييوت واالنتق ييام" .وأض يياف "ل يين نق ييف ص ييامتين أم ييام ك ييل ه ييذأ ال ي يرائم المرفوض يية م يين ل
المتنفذين والحاكمين لقطا غزة
الفلسطيني ،التي تستو ب وقفة وطنية من ال ميع لكبح ماح بعة ل
بقوة النار والرصا " كما وصف.
وشدد منير ال اغوب ،على ضرورة احترام االلتزامات األ القية التي أقرت بها حماس ،أمام الفصائل

بغيزة حييين تعهييدت بعييدم مالحقيية النشييطاب الثالثيية ،عييامر بعلوشيية وشييكري أبييو عييون ومحمييد التلييولي،

الذين باتوا هدفاً من ديد للمالحقة ،ما اعتبرناأ نقضاً مهينا ل هة لم تعد تحترم حقوق شعبنا.

وكالة معا الخبارية2017/1/29 ،

 .18حواتمة :خالفة عباس مؤجلة لشعار آخر
عميان -نادييية سيعد الييدين :قييال األميين العييام لل بهية الديمقراطييية لتحرييير فلسيطين ،نييايف حواتميية ،إن
مسييللة " الفيية ال يرئيس محمييود عبيياس مؤ ليية إلييى إشييعار آ يير" ،كمييا أن "تعيييين نائييب رئيييس السييلطة

الفلسييطينية ليييس مطروح ياً اان" ،كاشييفاً عيين "ضييغو إقليمييية عر ييية ودولييية لعرقليية تشييكيل حكوميية
الوح ييدة الوطني يية" .وأض يياف حواتم يية ،ف ييي ح ييديث لي يي"الغد" أثن يياب توا ييدأ بعم ييان ،إن "القض ييية والحق ييوق
الوطنية الفلسطينية في مرحلة طييرة ،ومرشيحة للتفياقم يالل عهيد اليرئيس األميركيي ،دوناليد ت ارميب،

حيث األوضا الفلسطينية في حالة مود ،بينما الدول العر ية غارقة في قضاياها الدا لية".

وأوضح بلن "الرئيس عباس لم يبدأ حتى اان مشاوراته مع الفصائل لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية"،
الفياً لميا اتفقيت علييه الفصييائل بمباشيرتها يالل أول  48سياعة ميين ا تميا الل نية التحضييرية لعقييد

الم لس الوطني ،الذي عقد يومي  10و 11من الشهر الحالي ببيروت.

ولفييت إلييى أن "الفصييائل الفلسييطينية متفقيية علييى عييدم إ يراب انت ابييات الم لييس الييوطني ال ديييد فييي

األردن" ،ولكنهي ييا قي ييد ت ي ييري في ييي سي ييورية ولبني ييان ،فيمي ييا سي ييتبحث الل ني يية التحضي يييرية لعقي ييد "الي ييوطني

الفلسطيني" ،في  14الشهر القادم الساحات الممكنة إل راب العملية االنت ابية ضمنها.

ولفت حواتمة إلى االتفياق عليى "تشيكيل حكومية وحيدة وطنيية شياملة لكيل الفصيائل التيي ا تمعيت فيي

بييروت ،لحييل قضيايا االنقسييام العالقيية بيين "فييتح" و"حمياس" ،والييذهاب النت يياب م ليس وطنييي ديييد"،
وذلييك باالنسي ام مييع مييا نييتج عيين الحيوار الشييامل بييين الفصييائل ،ييالل منتصييف الشييهر الحيالي ،فييي

موسييكو .وتحييدث عيين نقطتييي ال ييالف بييين الفصييائل ،حييول "تحديييد عييدد وأسييماب الييدوائر االنت ابييية
ييارإ الييوطن ،حيثمييا يمكيين إ يراب االنت ابييات فيهييا ،باسييتثناب األردن ،حيييث وافييي  11فصيييال ،ميينهم
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"فتح" و"الديمقراطية" و"ال هاد" ،باإلضافة إلى رئيس الوطني الفلسطيني ،عليى أن يكيون ال يارإ دائيرة
انت ابية واحدة".

وقال إن المؤتمر العام السابع لحركة "فتح" أو د تساؤالت حينها حول موضو

الفة الرئيس عبياس،

معتب ي ار أن "المييؤتمر انعق ييد علييى قاعييدة سلس ييلة ميين التوازنييات ف ييي الحركيية ،إزاب تشييكيالت وتحالف ييات
متعددة دا ل المؤتمر ،مما أعطى نتائج وتداعيات عديدة".

الغد ،عمان2017/1/30 ،

 .19أبو عيطة :تصريحات األمين العام لألمم المتحدة اعتداء مباشر على شعبنا وانحياع لد"إسرائيل"

رام هللا :أدان نائييب أمييين سيير الم لييس الثييوري لحركيية فييتح فييايز أبييو عيطيية ،تصيريحات األمييين العييام
لألمم المتحدة حول "إيمانه بالصلة بين القدس واليهود" ،وعدم نيته ات اذ زميام المبيادرة فيي أي عمليية

سياسية تتعلي بالص ار الفلسطيني اإلسرائيلي.

وقال أبو عيطة في حديث لبرنامج "حال السياسية" اليذي يبيث عبير تلفزييون فلسيطين وفضيائية عيودة:

"إن تصريحات غوتيريس المنافية لق اررات الشيرعية الدوليية ،يروإ عين الميللوف ،وغيير مبيررة سياسيياً

وأ القي ياً وانس ييانياً" ،معتب ي اًر أنه ييا اعتييداب مباش يير علييى ح ييي الشييعب الفلس ييطيني فييي المدني يية المقدس يية،
وانحييياز لدوليية االحييتالل ،وبمثابيية ميينح شييرعية للو ييود اإلس يرائيلي غييير القييانوني فييي القييدس ،وتعزيييز

لو ييودهم" .وحييول تص يريحه" :ال أنييوي ات يياذ زمييام المبييادرة فييي أي عملييية سياسييية بييين الفلسييطينيين
واإلسيرائيليين" ،قييال أبييو عيطيية" :هييذا تصيريح مييزعج وال يبشيير ب ييير ،وميين المفتييرة بييه كييلمين عييام
األمم المتحدة العمل على تنفيذ ق اررات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية ،وفا2017/1/29 ،

 .21حماس :تحريض بعض وسائل العالم في لبنان على الفلسطينيين يضر بالطرفين

بيروت  /غيزة  -أحميد المصيري :ليم تكيد األ هيزة األمنيية اللبنانيية تعلين إلقابهيا القيبة عليى شي

أوشييك علييى تف ي يرأ نفسييه ،مييؤ ًرا ،بح يزام ناسييف دا ييل قاعيية مقهييى فييي شييار "الحم يرا" الشييهير وس ي
العاصمة بيروت ،حتى ض ت معمم وسائل اإلعالم اللبنانية مدعية في عناوينها العريضية ونشيراتها
اإل بارية الرئيسة أن هذا الش

فلسطيني.

ادعابات وسائل اإلعالم اللبنانية ،سرعان ما دحضته تصريحات قيادة األ هزة ،بعد يوم من الحادثة،

عام ييا) ،م يين س ييكان مدين يية
بقوله ييا :إن "انتح يياري الحمي يرا" لبن يياني ال نس ييية ي ييدعى عم يير العاص ييي ً 25
صيدا ،ولم يكن يوما فلسطينيا.
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عضييو القيييادة السياسييية لحركيية "حميياس" بلبنييان ،د .أحمييد عبييد الهييادي ،قييال إن الحمليية التحريضييية
اإلعالمي يية ض ييد الال ئ ييين الفلس ييطينيين وم يم يياتهم" ،ليس ييت األول ييى ،فق ييد ش يينت عل ييى م ييدار س يينوات

ماضييية ،وليين تكييون األ ي يرة" .وأضيياف عبييد الهييادي لي ي"فلسطين" :إلييى أن الم يمييات الفلسييطينية وميين
يعي

بها من الال ئين الفلسطينيين لم تثبت أي أدلة بقيامهم بلي عمل أمني دا ل الساحة اللبنانيية،

أو المشاركة بما يزعز األمن واالستقرار كما تروإ له الوسائل اإلعالمية اللبنانية.

وأبدى عبد الهادي اسيتغرابه الشيديد مين اسيتم ارر هيذأ الحميالت ضيد الال يف الفلسيطيني سيواب "ميذنب
بحي أو ال" ،مشددا في ذات الوقت ،على أن هذأ الوسائل اإلعالمية التحريضية تثبت انطالق عملها

ميين لفيييات عنصيرية ،ومشيياريع غييير وطنييية تضيير بالمصييلحة اللبنانييية والفلسييطينية علييى حييد سيواب.

ولفييت عبييد الهييادي إلييى أن حادثيية "انتحيياري الحم يرا" األ ي يرة ،دليييل واضييح علييى موقييف هييذأ الوسييائل
اإلعالمية التحريضية من الفلسطينيين وم يماتهم.

فلسطين أون الين2017/1/29 ،

 .21حماس تعف الشهيد محمد أبو خليفة
زفييت حركيية المقاوميية اإلسييالمية "حميياس" بالضييفة الغر ييية المحتليية ،شييهيدها البطييل محمييد محمييود أبييو
ليفة ،الذي استشهد ف ر اليوم األحد.

وقالييت الحركيية إن الشييهيد أبييو ليفيية قضييى شييهيداً ييالل الموا هييات التييي انييدلعت فييي م يييم نييين

شمال الضفة الغر ية.

وكانييت قييوة اصيية ميين ييي

االحييتالل تسييللت لم يييم نييين ف يير األحييد ،حيييث تصييدى لهييا الشييبان

واندلعت موا هات عنيفة ،أدت إلى استشهاد الشاب أبو ليفة واصابة مسة آ رين.

موقع حركة حماس ،غعة2017/1/29 ،

 .22االحتالل يععل أسي ار قياديا في حماس "انفراديا"
ال لي ييل  -إيه يياب العيس ييى :ذك ييرت مص ييادر حقوقي يية ،إن س ييلطات االح ييتالل اإلسي يرائيلية ق ييررت ع ييزل
األسير الفلسطيني "عدنان يونس أبوتبانة" المعتقل في س ن "النقب" الصحراوي.

وذك يير مكت ييب "إع ييالم األس ييرى" الت ييابع لحرك يية "حم يياس" ،أن محكم يية إسي يرائيلية ييددت قي يرار االعتق ييال

اإلداري لألسير "أبوتبانة" للمرة الثانية ،وقررت نقله إلى العزل االنفرادي في س ن "م يدو" ،دون ذكير

أسباب قرارها .واعتقل االحتالل القيادي في "حماس" بتاريي السادس من حزيران /يونييو 2016؛ حييث

تم نقله إلى س ن "النقب" الصحراوي ،وبعد ثالثة أيام فرضيت علييه االعتقيال اإلداري لميدة  4شيهور.
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يذكر أن األسير "أبوتبانه" هو أسير محرر اعتقل ميا يزييد عين  15ميرة فيي سي ون االحيتالل وأمضيى

حيوالي  10سيينوات بمو ييب قي اررات اعتقييال إدارييية ،وشييارك فييي إضيراب األسييرى اإلداريييين فييي نيسييان/
أبريل عام .2014

قدس برس2017/1/29 ،

 .23نتنياهو :يجب نقل كل السفارات إلى القدس وليس فقط السفارة األمريكية
الناصرة  -أسعد تلحمي :قال رئيس الحكومة اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو أن الموقف الرسمي إلسرائيل

يقضييي بييلن سييفارة الواليييات المتحييدة فييي إسيرائيل ي ييب أن تكييون فييي القييدس .وأضيياف فييي تصيريحات
سييبقت اال تمييا األسييبوعي لحكومتييه أمييس" :بييودي أن أشييير إلييى أن أسيياس تحالفنييا هييو مييع الواليييات
المتحدة ،وال بديل لهذا التحالف .عالقاتنا وثيقة وتتوثي.

وفي هذأ المناسيبة ،أرييد أن أوضيح فيي شيكل قياطع أن موقفنيا كيان وميا زال ،واان أيضياً ودائمياً ،أن
سفارة الواليات المتحدة ي ب أن تكيون هنيا فيي القيدس" .واعتبير نتنيياهو أن انتقيال السيفارة إليى القيدس
"سييقود إليى مفعيول دينيامو مبيارك ...القيدس عاصييمة إسيرائيل وي يدر أن لييس فقي السيفارة األمريكييية

تكييون هنييا ،إنمييا أن تنتقييل كييل السييفارات إلييى هنييا ...وأنييا علييى اقتنيا بلنييه مييع الوقييت سييتكون غالبييية
السفارات هنا في القدس".

الحياة ،لندن2017/1/30 ،

 .24المستشار القضائي :قانون التسوية سيوصلنا للمحكمة الدولية
رامي حيدر :أعلم المستشار القضائي للحكومة اإلسيرائيلية أفيحياي منيدلبليت ،رئييس الحكومية بنييامين

غدا،
نتنياهو اعتزامه عدم الدفا عن قانون التسوية أما المحكمة العليا في حال تمت المصادقة عليه ً

ومن المحتمل أن يؤدي سنه إلى تقديم شكوى في المحكمة ال نائية الدولية.

وكييذلك أعلييم منييدلبليت رئيييس الحكوميية أنييه ليين يمثييل الدوليية فييي المحكميية العليييا فييي حييال لييم يت ار ييع

مستوطنو البؤرة االستيطانية 'عمونا' عن تصريحاتهم التي قالوا فيها إنهم لن ي ليوا البيؤرة االسيتيطانية

بسالم .وطيوال ييوم األحيد ،بحيث مكتيب المستشيار القضيائي هياتين القضييتين بالتفصييل ،وشيارك فيي

النقاشات براب عسكريون وأمنيون وقضائيون.

ويعتبيير المستشييار القضييائي للحكوميية قييانون التسييوية غييير قييانوني ،حتييى بعييد التعييديالت التييي أد لييت

عليييه ،ويتوقييع أن يتسييبب القييانون بتع يييل التحقيييي األولييي الييذي ي ييري ضييد إس يرائيل فييي المحكميية
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ال ائية الدولية ،وير ح احتميال أن يتحيول التحقييي حيول المسيتوطنات اإلسيرائيلية فيي الضيفة الغر يية

إلى شكوى في المحكمة.

عرب 2017/1/29 ،48

 .25كاتس :منطقة أورشليم "القدس الكبرى" لد"إسرائيل" شأنها شأن باريس الكبرى بالنسبة لفرنسا
دعا الوزير يسرائيل كاتس إلى ضم معالييه ادومييم و يتيار عيلييت وغفعيات زئييف إليى منطقية اورشيليم

القدس الكبرى.

وفييي مييؤتمر للكي يرين كايمييت إلس يرائيل عقييد فييي مقيير اليونيسييكو ببيياريس اليييوم قييال الييوزير كيياتس أن

اورشليم الكبرى شانها شان باريس الكبرى بالنسبة لفرنسا.

صوت إسرائيل والتلفعيون السرائيلي2017/1/29 ،

 .26نتنياهو" :إسرائيل" تمكنت من تععيع عالقاتها مع دول في أسيا وفي مقدمتها الصين والهند

شمعون اران :صرح رئيس الوزراب بنييامين نتنيياهو بيان إسيرائيل تمكنيت مين تعزييز عالقاتهيا ميع دول

فيي أسييا وفيي مقيدمتها الصيين والهنيد وأضياف ان هنياك م ياال لتوسييع وتوطييد العالقيات االقتصيادية
هذأ الدول وذلك بفضل القدرات التكنولو ية اإلسرائيلية المميزة والبراعة.

وأفيد ان أقوال رئيس الوزراب وردت في أعقياب اسيتما م ليس اليوزراب الييوم إليى اسيتعراة مين كبيار
المومفين في و ازرة ال ار ية لتطور العالقات بين إسرائيل والصيين والهنيد بعيد ميرور مسية وعشيرين

عاما على تلسيس العالقات الدبلوماسية مع هذين البليدين .وقيال المومفيون ان ح يم التبيادل الت ياري

بييين الصييين واس يرائيل يبلييا اليييوم أكثيير ميين  11مليييار دوالر سيينويا أمييا مييع الهنييد فانييه يبلييا 4مليييارات

دوالر سنويا.

صوت إسرائيل والتلفعيون السرائيلي2017/1/29 ،

 .27حكومة نتنياهو تمنع تعدد العوجات
رام هللا :صييادقت الحكوميية اإلسيرائيلية ،علييى قرارهييا ب صييو

مكافحيية ميياهرة تعييدد الزو ييات .وعييين

رئيس وزراب حكومة االحتالل بنيامين نتنياهو وزيرة العدل فيي حكومتيه شيهر حزييران الماضيي ،لتقيوم

بتركيز العمل الحكومي على بلورة رد حكومي شامل للتعامل مع ماهرة تعدد الزو ات.

التاريخ :ال ثنين 2017/1/30

العدد4185 :

ص

16

وحسب وسائل إعالم عبرية ،رحب نتنياهو بهذا القرار ،وقال إنه يشكل طوة أ رى في دفع حل هيذأ

القضية قدما وفي تعزيز حكم القانون .وأضاف قائال" :نطبي القيانون بميا يتعليي بالبنياب غيير الشيرعي
واان سنطبي القانون في هذأ القضية أيضا".

األيام ،رام هللا2017/1/30 ،

 .28مصدر أمني" :إسرائيل" تمتلك اليوم القدرات الكافية للتصدي لتهديد األنفاق
شييلومو غينييدي :أكييد مصييدر أمنييي كبييير أن األ ه يزة األمنييية تملييك حاليييا قييدرات وردودا علييى تهديييد
األنفاق التيي تحفرهيا حركية حمياس مين قطيا غيزة ليم تكين تملكهيا عشيية عمليية ال يرف الصيامد عيام
.2014

و ابت أقواله في حديث لموقع صيحيفة معياريف تمهييدا لنشير الفصيل اليوارد فيي تقريير م ارقيب الدولية

والمتعل ييي ب ييإداب الم ل ييس ال ييوزاري المص ييغر للش ييؤون السياس ييية واألمني يية قب ييل و ييالل عملي يية ال ييرف
الصامد في قطا غزة.

صوت إسرائيل والتلفعيون السرائيلي2017/1/30 ،

 .29الجيش السرائيلي يبدأ تدريبا عسكريا واسعا في غالف غعة
غزة :شر

ي

االحتالل اإلسرائيلي يوم أمس بتدريبات ومناورة عسكرية كبييرة ،تسيتمر لميدة أسيبو ،

ف ييي من يياطي "غ ييالف غي يزة" ،ض ييمن االس ييتعدادات ألي موا هي ية عس ييكرية مقبل يية .ونق ييل ع يين متح ييدث
عسكري باسم ال ي

اإلسرائيلي قوله إن هذأ التدريبات تهدف "لرفع هوزية وكفابة القوات".

وحسييب تقييارير إس يرائيلية فييإن المنيياورات الحالييية تشييمل تييدريب فييرق ال بهيية الدا لييية وفييرق اإلسييعاف
والطوارئ ،وسيالح أيضا حركة نشطة لقوات األمن اإلسرائيلية في تلك المناطي الحدودية مع قطا

غزة.

ويقييول ال ييي

اإلس يرائيلي إن تلييك المنيياورات التييي ي ريهييا بشييكل ميينمم تييلتي ضييمن ال ط ي المقييررة

والمعدة للحفاب على اهزية قواته تحسبا الندال أي موا هة.

القدس العربي ،لندن2017/1/30 ،

" .31هآرتس" :حكومة نتنياهو تعتعم تشديد عقوبات البناء غير المرخص بالمجتمع العربي
بالل ضاهر :تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تشيديد العقوبيات ضيد الميواطنين العيرب

الذين يبنون بيوتا بدون ت ار ي
التاريخ :ال ثنين 2017/1/30
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المحلية واالمتنا عن منح ت ار ي

بناب فيها واطالة مدة اإل رابات البيروقراطيية لسينوات عدييدة فيي

حيال إصيدار تصيريح بنياب .وذكييرت صيحيفة "هي"رتس" أن ل نية الدا لييية التابعية للكنيسيت سيتبدأ اليييوم

االثنين ،ببحث مشرو قانون حكومي لتعديل قانون الت طي والبناب ،ويهدف إلى تشديد العقوبة على

البنيياب بييدو تيير ي
س ن ،وتقلي

 .ويشييمل مشييرو القييانون تشييديد عقوبيية الس ي ن ،ميين سيينتين إلييى ثييالث سيينوات

صالحيات المحاكم لصالح وحدة تفتي

بنياب تابعية ليو ازرة الماليية اإلسيرائيلية .ويتوقيع

أن تصادق الل نة ،التي يرأسها عضو الكنيست دافيد أمسالم ،من حزب الليكود والمقرب من نتنياهو،
التي التعديل المتشدد المقترح.

عرب 2017/1/30 ،48

" .31معاريف" :منظمة "أم ترتسو" تطالب أوروبا بوقف دعم منظمات إسرائيلية تدافع عن الفلسطينيين
طالب تقرير إلحدى المنممات اإلسرائيلية "المتطرفة" دوال وصيناديي أورو يية بوقيف دعمهيا لمنمميات

حقوقية إسرائيلية تدافع عن حقوق الفلسطينيين وتدعو لالعتراف بنكبتهم .وذكرت صحيفة معاريف أن
منممة "أم ترتسو" اليمينية اإلسرائيلية نشرت تقري ار حول الدعم الذي تحمى به عيدة منمميات حقوقيية

إسرائيلية ،ومنها "زو روت" التي تعمل في م ال عودة الال ئين الفلسطينيين.

و يياب ف ييي التقري يير أن ص ييناديي مالي يية م يين ألماني ييا ودوال أورو ي يية تق ييدم مالي ييين الشي يواكل س يينويا إل ييى
"زو ييروت" التييي تهييدف إلييى اعت يراف الم تمييع اإلس يرائيلي بقيييام النكبيية الفلسييطينية ومسييؤوليته عنهييا،
وآثارهييا المسييتمرة حتييى اليييوم ،وتسييهيل عييودة الال ئييين الفلسييطينيين إلييى أ ارضيييهم ك ييزب ميين عملييية

تصحيح هذا ال طل التاري ي.

وقال التقرير اإلسرائيلي إنه بين عامي  ،2016-2012حصلت "زو روت" مين دول أ نبيية عليى مبليا

يقدر بنحو مسة ماليين شيكل الدوالر يساوي  3.8شيكالت).

وأضاف التقرير أن  %22من قيمة الدعم ابت من صناديي تبرعات مين يالل صيندوقين أساسييين
هما ميسراور ولوكسمبورغ ،وهما مموالن من الحكومة األلمانية.

كمييا أن هييذين الصييندوقين يييدعمان المزيييد ميين ال معيييات اإلسيرائيلية التابعيية لليسييار "المتطييرف" بينهييا

مركز "حماية الفرد" الذي يدافع عن منفذي اله مات الفلسطينية بالمحاكم اإلسيرائيلية ،ومنممية "كسير

الص ييمت" وتح ييالف "نس يياب م يين أ ييل الس ييالم" و"التض ييامن م ييع الش يييي ي يراح" و"التع يياي

ف ييي النق ييب"

و ميعها تدعو عالنية لفرة المقاطعة على إسرائيل بما يتعارة مع القانونين األورو ي واأللماني.

الجعيرة نت ،الدوحة2017/1/29 ،
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 .32االحتالل يعاقب عائلة شهيد بطردها من القدس
هبة أصالن-القيدس :قيدم مركيز اليدفا عين الفيرد "هموكييد" التماسيات عا لية إليى محكمية االسيتئناف
اإلسرائيلية لمنع إلغياب "اإلقامية" وسيحب هوييات وطيرد عيدد مين أقيارب الشيهيد المقدسيي فيادي القنبير،

منفذ عملية الدهس بالقرب من مستوطنة "أرمون هنتسيف" مطلع الشهر ال اري.

وكان وزير الدا ليية اإلسيرائيلي أريييه درعيي أعلين األسيبو الماضيي قيرار إلغياب إقامية عشيرة أفيراد مين

عائل ية القنبيير ،واعتب يير المركييز الق يرار نوع ييا ميين العقيياب ال م يياعي والحاقييد وال يياطف ،وأن ييه ينبييع م يين

اعتبارات ار ية مناقضة للقانون وبالتالي ي ب إلغاؤأ.

الجعيرة.نت2017/1/29 ،

 .33االحتالل يعتقل والد الشهيد مهند الحلبي
رام هللا :اعتقلييت قيوات االحييتالل والييد الشييهيد مهنييد الحلبييي ،مسياب األحييد ،بعييد اسييتدعابأ للتحقيييي فييي

معتقل عوفر غر ي مدينة رام هللا .وأقال مراسلنا إن االحتالل أبلا العائلة هاتفياً باعتقال شفيي الحلبي
والد الشهيد مهند ،وأبلغتهم بتوقيفه لمدة أر عة أيام.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/29 ،

 .34معرض لفلسطينيين من ذوي العاقة يحكي همومهم
رام هللا  -ميرفييت صييادق :أصيييب ميياهر النقيييب ميين م يييم عسييكر قييرب نييابلس مطلييع التسييعينيات
برصاصة إسرائيلية في المهر ،أحيدثت لدييه إعاقية حركيية دائمية ،لكنيه ليم يستسيلم ،أنشيل لنفسيه ورشية

صناعية وان ر في أنشطة رياضية ،وأ ي ار بدأ بالرسم تعبي ار عن حبه للحياة.

وفي األييام األ ييرة ،تشيارك ثيالث لوحيات للنقييب فيي معيرة "اإلعاقية والفنيون ..تحيديات ون احيات"

الييذي ينممييه الهييالل األحميير الفلسييطيني بالتعيياون مييع المركييز الثقييافي البريطيياني .وهييو نتيياإ ورشييات
عمييل فنييية ان يير فيهييا نحييو مئيية ميين ذوي اإلعاقيية بإشيراف الفنانيية اإلن ليزييية ريتشييل ادسييدن ،وهييي

أيضا من ذوي اإلعاقة.

وافتييتح المعييرة قبييل أيييام فييي مدينيية البي يرة بمحافميية رام هللا ويسييتمر لمييدة أسييبو  ،بعييد  18شييه ار ميين

التدريب على تقنيات التعبير بالرسم لذوي إعاقة من مناطي الضفة الغر ية والقدس.

الجعيرة.نت2017/1/29 ،
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" .35التجمع السياحي المقدسي" :بوابة إلكترونية وتطبيقات تجذب عوار القدس
مييان أبوعرفيية-الق ييدس :أنشييلت بع يية الش صيييات فييي الق ييدس فييي ع ييام " ،2009الت مييع الس ييياحي
المقدسي" وهو مستقل غير ر حيي) ويعيد األول مين نوعيه مين حييث ا تصاصيه بقطيا السيياحة فيي

المدينة المقدسة فق ويت ذ منها مق ار له.

ويبين مدير الت مع السيياحي عنيان غييث لل زييرة نيت أن هيدف الت ميع هيو تعزييز الصيمود المقدسيي

واي اد منتوإ سياحي قادر على المنافسة.

واس ييتطا الت م ييع الس ييياحي المقدس ييي من ييذ تلسيس ييه إحي يراز تق ييدم ن ييوعي عل ييى ص ييعيد دم يية الس ييياحة
بالقدس .ففي الوقت الذي تغيب فيه الرواية الفلسطينية باإلن ليزية عن البوابات اإللكترونية وتز ير -

عوضييا عيين ذلييك -بالرواييية اإلس يرائيلية بعييدة لغييات ،قييام الت مييع بييإطالق بوابيية إلكترونييية علييى شييبكة

اإلنترنييت باسييم  )Enjoy Jerusalemحيييث تحتييوي علييى معلومييات ثابتيية بالعر ييية واإلن ليزييية عيين
المواقع التاري ية والسياحية في القدس ،وأ رى متغيرة عن أوقات وأمكنة الفعاليات فيها.

إليى انيب ذلييك ،أطليي الت مييع ريطية تفاعليية متطييورة ترشيد ال ازئيير إليى مسيار سييياحي يمير بالمعييالم
التاري ية والمطاعم واألسواق العر ية ،مع توفير معلومات لمحدثة عن كل منها.
وعلييى الصييعيد الرقمييي أيضييا ،طييور الت مييع السييياحي المقدسييي تطبيقييا للهيياتف باسييم

Jerusalem

 )Visitor Guideيرش ييد ال ازئ يير إل ييى الطري ييي والمعلوم ييات الت ييي يحتا ه ييا ف ييي ولت ييه دا ييل الق ييدس،
باإلضافة إلى أ هزة لوحية تعمل باللمس زودت بها الفنادق العر ية ليست دمها مرتادوها.

الجعيرة.نت2017/1/29 ،

 .36فرار أسير فلسطيني واالحتالل يكثف البحث عنه
رام هللا " -األيييام اإللكترونيية" :قالييت المتحدثيية باسييم شييرطة االحييتالل لوبييا السييمري :بعييد مهييرة اليييوم

األحييد فييي الشييمال ميين مستشييفى هعيمييي بالعفوليية هييرب فلسييطيني ميين سييكان منطقيية يهييودا والسييامرة

[الضييفة الغر ييية  32عامييا ،وهييو معتقييل ميين قبييل قيوات ميين ال ييي  ،وذلييك ييالل إ يرابات فحوصييات
طبية له هناك وحيث تواصل الشرطة أعمال البحث الواسعة ورابأ ،حيث تم تعميم أوصافه ،وما كيان

يرتدي ،وصورته عبر وسائل اإلعالم اإلسرائيلية.
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 .37مؤسسة "شاهد" :الالجئون الفلسطينيون في دائرة التحريض العالمي اللبناني

بيروت ،غيزة  -أحميد المصيري :ليم تكيد األ هيزة األمنيية اللبنانيية تعلين إلقابهيا القيبة عليى شي

أوشييك علييى تف ي يرأ نفسييه ،مييؤ ًرا ،بح يزام ناسييف دا ييل قاعيية مقهييى فييي شييار "الحم يرا" الشييهير وس ي
العاصمة بيروت ،حتى ض ت معمم وسائل اإلعالم اللبنانية مدعية في عناوينها العريضية ونشيراتها
اإل بارية الرئيسة أن هذا الش

فلسطيني الهوية ،قدم من دا ل م يمات الال ئين ليقوم ب ريمته.

وقييال د .محمييود الحنفييي مييدير مؤسسيية شيياهد لحقييوق اإلنسييان فييي لبنييان ،إن التحيرية الييذي مارسييته

بعة وسائل اإلعالم اللبنانية وقت إعالن إلقاب القبة على "انتحاري الحميرا" ميؤ ًرا ،صيورة مصيغرة
لعملية اتهام كبيرة ت ري بحي الال ئين الفلسطينيين الل السنوات الماضية.
وذكر أن وسائل إعالم لبنانية ورغم حالية "تبرئية" الفلسيطينيين مين حادثية "الحميرا" ،إال أنهيا ليم تت ار يع

طوة واحدة للوراب ،حيث واصلت مسيرة التحرية عبر ر "االنتحاري" ،بلي شيب فلسيطيني ،وأنيه

كان قد ذهب لم يم برإ الب ار نة ،وتلقى أوامر من قيادات متشددة بدا له ليقوم بتف ير نفسه.

فلسطين أون الين2017/1/29 ،

 .38المجلس األعلى للقضاء الشرعي بغعة :ارتفاع معدالت الطالق بالقطاع خالل 2016

غزة -يوسف البردويل :قال رئيس الم لس األعلى للقضاب الشرعي حسن ال و و إن قطا غزة شهد

العييام الماضييي  3,188حاليية طيالق ،بزيييادة بلغييت  %2عيين العييام الييذي سييبقه الييذي كانييت فيييه حيياالت
الطالق .2,627

و ين ال و و في مؤتمر صيحفي حيول إحصيابات القضياب الشيرعي بغيزة للعيام المنصيرم ،أن إ ميالي

ع ييدد ح يياالت ال ييزواإ للع ييام  2016بل ييا  ،)19,248وك ييان لمدين يية غي يزة النص يييب األكب يير منه ييا ،مقارن يية
بالمحافمات األ رى .وقال" :الحصار المفروة على قطا غزة والوضيع االقتصيادي الصيعب اليذي
يعانيه القطا تسبب بشكل أساسي في زيادة التفكك الم تمعي واألسري".

المركع الفلسطيني لإلعالم2017/1/29 ،

 .39مسؤولون مصريون :حماس ُت ِّ
مكن عالقتها مع مصر لصالح القضايا الفلسطينية
القاهرة  /غزة  -يحيى اليعقو ي :قال المستشار اإلعالمي في و ازرة ال ار ية المصرية ،عبد المنعم

مبروك :إن حركة حماس "تمكن عالقتها مع ال مهورية المصرية لصالح القضايا الفلسطينية أوًال ثم
لصالح العالقة االستراتي ية بين مصر وفلسطين" .وأضاف مبروك لصحيفة "فلسطين" :أمس" ،إن

مؤكدا
أرضا محتلة حتى اللحمة"،
ً
فلسطين عنصر مهم في األمن القومي المصري ،ألنها ما تزال ً
التاريخ :ال ثنين 2017/1/30
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أن زيارة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة ،إسماعيل هنية" ،وضعت ح ر األساس لهذأ الصفحة
ال ديدة".

وأشار إلى أن من بين النتائج المترتبة على التقارب في العالقة ،سيكون هناك مصالحة وطنية بين

"فتح" و"حماس"؛ وذلك لتفويت الفرصة على الذين يسعون لتفتيت القضية الفلسطينية.

وتابع مبروك" :إن إسرائيل) استغلت المناخ الدولي األ ير بفوز رئيس الواليات المتحدة األمريكية

المنت ب دونالد ترامب ل

هاة على القضية الفلسطينية ..لن تقوم لمستقبل فلسطين قائمة إال

مهما لصالح القضية الفلسطينية" حسب تعبيرأ.
بمصر والسعودية التي ما زالت تعلب ًا
دور ً
وفي السياق ،أكد اللواب المتقاعد في ال ي المصري ،طلعت مسلم ،أن هناك تو ًها مصرًيا لتحسين

قائال" :ال
العالقات مع الفلسطينيين عامة وحماس اصة ،وستكون لها نتي ة قريبة ،لكنه استدرك ً

كثير في ضوب الت ارب السابقة التي رت اللها اتفاقات ،ولم تحقي المطلوب
أرغب في التفاؤل ًا
في نهاية األمر".
وشدد مسلم ،في تصريح لصحيفة "فلسطين" على عامل الزمن إلثبات مدى ن اح العالقة ،وقال :إن

"فتح معبر رفح لثالثة أيام مؤشر رئيس يد حول تقارب العالقة" ،معرًا عن أمله أن يفتح معبر رفح
بشكل دائم.
وتوقع أن يكون هناك نتي ة إي ابية للقاب األ ير الذي عقد في القاهرة ،الفتًا إلى أن "االقتصاد
أسلوبا
واألمن ليس منفصلين ،وبالتالي سيكون هناك تحسن في ال انب االقتصادي ،ليكون وسيلة و ً

لتحسين ال انب األمني".

فلسطين أون الين2017/1/29 ،

 .41السلطات المصرية تسمح بإدخال مركبات إلى غعة عبر معبر رفح
غزة  /هاني الشاعر :سمحت السلطات المصرية ،اليوم األحد ،بإد ال دفعة من المركبات إلى قطا
غزة ،عبر معبر رفح البري ،بمو ب اتفاق بين ر ال أعمال فلسطينيين ومصريين.
وقال مصدر أمني في قطا

غزة ،لألناضول ،مفضال عدم ذكر اسمه ،إن "السلطات المصرية

سمحت مساب اليوم ،بإد ال حوالي  24مركبة حديثة إلى غزة ،عبر معبر رفح بشكل رسمي" .وتابع:
"تم هذا السماح بمو ب اتفاق بين ر ال أعمال فلسطينيين ومصريين" .وأكد المصدر ،أن إد ال

المركبات إلى القطا تم بشكل "رسمي وقانوني".

ولم تعلن السلطات المصرية أو السلطات في غزة عن هذأ ال طوة بشكل رسمي حتى الساعة 15.20

تا .وسمحت السلطات المصرية الشهر الماضي ،بإد ال  40مركبة حديثة إلى القطا .
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وأمس السبت ،أعادت السلطات المصرية ،فتح معبر رفح البري في االت اهين ،مدة ثالثة أيام،
للحاالت اإلنسانية ،بعد إغالق استمر أكثر من شهر.

وكالة األناضول لألنباء2017/1/29 ،

 .41األردن :الحكم بحبس مواطن أردني لمدة  5سنوات لدانته بمحاولة التسلل إلى "إسرائيل" لمقاتلة
اليهود

صادقت محكمة التمييز األردنية اليوم على قرار لمحكمة امن الدولة األردنية يقضي بحبس مواطن

أردني لمدة مس سنوات مع األشغال الشاقة بعد إدانته بمحاولة ال روإ من األردن بطريقة غير

مشروعة والتسلل إلى إسرائيل من ا ل ما وصف بمقاتلة اليهود في ديارهم.

صوت إسرائيل والتلفعيون السرائيلي2017/1/29 ،

 .42جامعة الدول العربية تأمل بأن يراجع ترامب موقفه من القدس

ذكرت الحياة ،لندن ،2017/1/30 ،من القاهرة ،عن أ ف ب ،أن ال امعة العر ية ،أعر ت األحد عن
األمل بلن يت ار ع الرئيس األمريكي ال ديد دونالد ترامب عن الوعد الذي قطعه أثناب حملته االنت ابية
بنقل السفارة األمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

وقال األمين العام المساعد لشؤون فلسطين واألراضي العر ية المحتلة سعيد أبو علي ،في تصريحات
أدلى بها للصحافيين ،إن "الموقف االنت ابي الذي عبر عنه الرئيس ترامب بحا ة إلى المزيد من

التروي ،ونتطلع إلى أن تعيد اإلدارة األمريكية ال ديدة دراسة موقفها بما ي دم دورها ك ار لعملية
السالم بصورة موضوعية" .وأضاف أن "هناك محاوالت إسرائيلية في الوقت الراهن لتوميف واستثمار

المرحلة الحالية لعمل اإلدارة األمريكية ال ديدة من أ ل تنفيذ ما ورد في الحملة االنت ابية في شلن

نقل السفارة األمريكية من تل أبيب إلى القدس".

واعتبر أن "نقل السفارة األمريكية إلى القدس سيكون عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني في
عاصمته األبدية مدينة القدس الشرقية ،وانتهاكاً سيماً لق اررات ومواثيي الم تمع الدولي وم لس

األمن ،ونكوصاً وت ار عاً عن المواقف األمريكية التاري ية في التعامل مع مدينة القدس".

وأضافت القدس العربي ،لندن ،2017/1/30 ،أن السفير أبو علي ،كشف أن هناك تقييما مستم ار
فلسطينيا وعر يا لتداعيات نقل السفارة إن حدث ،وأن هناك متابعة حثيثة وتحذي ار دائما لهذا الموضو

وتداعياته .كما أن هناك هودا تبذل في الوقت الراهن للحيلولة دون تنفيذ واتمام هذأ الفرضية،
وكذلك هناك هود منسقة مبنية على مواقف قمم عر ية سابقة حيال مثل هذأ المحاوالت في إعادة
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دراسة وتقييم العالقات الفلسطينية العر ية األمريكية إلى انب ما يمكن ات اذأ من طوات في إطار
الم موعة العر ية ،بالتنسيي مع م موعات إقليمية أ رى.

وقال "نحن نرى أن المواقف الدولية بصفة عامة واألورو ية بصفة اصة ترفة مثل هذأ ال طوة

نم ار لتداعياتها ال طيرة وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي ولق اررات الشرعية الدولية ،اصة قرار

م لس األمن الصادر بهذا الشلن .مذك ار بلن القرار األ ير الصادر عن الم لس رقم  2334بشلن
االستيطان أكد على أن القدس مدينة محتلة.

 .43حعب الوفاق العراقي :نقل السفارة األمريكية للقدس يعععع األمن واالستقرار
بغداد :قال حزب الوفاق الوطني العراقي ،في بيان صدر عنه اليوم السبت ،إن نقل السفارة األمريكية
من تل أبيب إلى القدس ،سيزعز األمن واالستقرار في المنطقة.

و اب في بيان حزب الوفاق الوطني العراقي ،الذي صدر موقعا من رئيسه إياد عالوي" :نبه حزب
الوفاق الوطني العراقي من أن قيام إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة األمريكية من

تل أبيب إلى القدس ،سيؤثر سلبا على عملية السالم ،التي حرصت الواليات المتحدة األمريكية على

المضي فيها ودعمتها في األمم المتحدة".

وأضاف" :وبما أننا نسعى لدفع عملية السالم إلى األمام لكي نؤمن الحل الشامل والعادل ،لذا نطالب

من الواليات المتحدة األمريكية كدولة صديقة للعرب وتقف ضد قوى التطرف واإلرهاب ،عدم نقل
السفارة إلى القدس الشريف،

وفا من أن يؤدي ذلك لمزيد من التطرف في المنطقة وعالمنا

اإلسالمي والعالم ككل".

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/28 ،

 .44البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ ق ارراته لتحرير األرض الفلسطينية
باماكو :أشاد النائب األول لرئيس البرلمان العر ي أحمد رسالن ،بالقرار الذي ات ذأ م لس األمن
مؤ را ،بشلن ت ريم االستيطان في األرة الفلسطينية ،مطالبا م لس األمن بمتابعة ق ارراته ،اصة

أن االحتالل أعلن المصادقة على بناب وحدات استيطانية ديدة في القدس المحتلة.

وأدان رسالن ،في كلمة البرلمان العر ي التي ألقاها أمام الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد م الس

الدول األعضاب بمنممة التعاون اإلسالمي في باماكو عاصمة مهورية مالي ،التوسع االستيطاني
اإلسرائيلي ،مطالبا الم تمع الدولي بلن يعمل على تنفيذ ق ارراته بم تلف الوسائل والسبل لتحرير
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األراضي الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه في بناب دولته المستقلة وعاصمتها القدس،

إضافة إلى ضرورة اإلفراإ عن األسرى من الس ون اإلسرائيلية ،اصة من النساب واألطفال.

وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية وفا 2017/1/28 ،

 .45توعيع مالبس أرسلتها الحكومة التركية على أسر فقيرة في غعة

غزة/نور أبو عيشة :وزعت و ازرة الشؤون اال تماعية الفلسطينية ،اليوم األحد ،مالبس تبرعت بها

الحكومة التركية ،لصالح  40أسرة فقيرة في قطا غزة.

وافتتحت الو ازرة ،معرة المالبس التي وصلت على متن سفينتي المساعدات التركية" ،ليدي ليلي"،

و"إكليبس" الل النصف الثاني من العام الماضي ،في مقر " معية مكة" غير حكومي) ،بمدينة
غزة.

وأتاح معرة المالبس ،لنحو  40أسرة فقيرة ،ا تيار قطع الثياب التي يحتا ونها وفي الكمية التي

حددتها لهم الو ازرة.

وقال يوسف إبراهيم ،وكيل الو ازرة ":تواصل الو ازرة العمل على عقد هذأ المعارة ال يرية كي تشارك

في تسليم المساعدات التركية التي وصلت غزة ،عبر سفينتي المساعدات ،لألسر المحتا ة".

المعرة ":عدد األسر التي استفادت من المساعدات التركية

وتابع ،الل مؤتمر لعقد على هام
بلا حتى اللحمة  200ألف أسرة" .و ين أن عدد رياة األطفال التي استفادت من األلعاب التي
وصلت القطا  ،عبر سفينتي المساعدات ،بلغت حوالي  680روضة ،ونحو  70حضانة أطفال.

وأرسلت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" حكومية) سفينتي مساعدات إلى قطا غزة ،حملتا
أكثر من  13500طن من المعونات اإلنسانية.

وكالة األناضول لألنباء2017/1/29 ،

 .46وعراء خارجية أفريقيا يطالبون دول العالم بعدم نقل سفاراتهم لدى "إسرائيل" إلى القدس
رام هللا – الحياة ال ديدة :قال المندوب الدائم لمنممة التحرير الفلسطينية لدى االتحاد األفريقي

السفير نصري أبو ي  ،إن وزراب ار ية أفريقيا طالبوا في مشرو قرارهم ال ا

بفلسطين دول

العالم بعدم نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس ،باعتبارها

أراضي فلسطينية محتلة.
وقال أبو ي

في بيان صحفي ،عقب مشاركته في أعمال الدورة العادية الثالثين للم لس التنفيذي

لوزراب ار ية دول االتحاد األفريقي المنعقد في أديس أبابا ،وذلك في اطار التحضيرات ال ارية
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ألعمال القمة الثامنة والعشرين لدول االتحاد األفريقي المزمع عقدها الل اليومين المقبلين ،إن
اال تما تناول مشرو قرار ا

بفلسطين اقر باإل ما وحث الدول األعضاب ودول العالم العمل

على حل الن از العر ي اإلسرائيلي على أساس ق اررات الشرعية الدولية ذات الصلة ،والمبادرة العر ية
للسالم ،واالمتنا عن أي إ راب من شلنه المساس بلسس الحل النهائي القائم على حل الدولتين،
و صوصا نقل السفارات أو البعثات الدبلوماسية الممثلة لدى إسرائيل إلى مدينة القدس.

كما ن

مشرو القرار على دعوة الم تمع الدولي إلى ممارسة الضغ على إسرائيل لوقف ميع

األنشطة االستيطانية ،واطالق سراح األسرى الفلسطينيين في الس ون اإلسرائيلية ،ودعم

هود

الفلسطينيين لالنضمام إلى الوكاالت الدولية والى االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية ،والتلكيد على عدم

قانونية المستوطنات اإلسرائيلية ،ودعوة الم تمع الدولي للضغ
االستيطاني فورا.

على إسرائيل كي توقف التوسع

واكد القرار ضرورة قيام الدول األعضاب في االتحاد األفريقي بمقاطعة البضائع والسلع التي يتم

إنتا ها وتصديرها من المستوطنات اإلسرائيلية المقامة في األراضي الفلسطينية المحتلة ،بما فيها

القدس الشرقية.

الحياة الجديدة ،رام هللا2017/1/29 ،

 .47المكسيك تأسف لموقف نتنياهو المؤيد لد"جدار ترامب"
مكسيكو  -أ ف ب :أعر ت المكسيك عن أسفها للتلييد الذي أبداأ رئيس الوزراب اإلسرائيلي بنيامين
نتانياهو السبت لقرار الرئيس األمريكي دونالد ترامب بناب دار على الحدود مع المكسيك.

وقالت و ازرة ال ار ية المكسيكية في بيان أنها تعرب عن "صدمتها العميقة ورفضها و يبة أملها" من

التغريدة التي نشرها نتانياهو في وقت سابي السبت وأيد فيها بقوة قرار ترامب بناب دار على الحدود
مع المكسيك .وأضاف البيان م اطباً اإلسرائيليين أن "المكسيك صديقة إلسرائيل وي ب على رئيس

وزرائكم أن يعاملها كذلك".

الحياة ،لندن2017/1/30 ،

 .48مسؤول أمريكي :نقل السفارة األمريكية إلى القدس ينتظر الضوء األخضر من حكومة "إسرائيل"

تل أبيب  -نمير م لي :كشف رئيس فر الحزب ال مهوري األمريكي في إسرائيل ،مارك تسيل،

أمس ،عن أن التل ير في صدور قرار أمريكي بشلن نقل السفارة إلى القدس اب بناب على طلب

إسرائيلي ،وليس بسبب ت ار ع الرئيس األمريكي دونالد ترمب .وكان هذا التصريح بمثابة قنبلة
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انف رت في األوسا السياسية؛ إذ رإ الكثير من قادة اليمين يتهمون رئيس الوزراب بنيامين نتنياهو
بالتقاعس وال وف من العرب وممارسة الضغو على ترمب كي ال تنقل السفارة .وبعد ال دل ،رإ

نتنياهو بتصريح يؤكد فيه رغبته في نقل السفارة.

وقال تسيل إن "ترمب يدعم نقل السفارة بشكل قاطع ،ولم يط أر أي تغيير على موقفه .لكنه بات أكثر

حذ ار اان ،بسبب الم اوف التي طرحتها هات إسرائيلية مسؤولة أمامه حول تبعات هذا القرار".

وتابع تسيل ،الذي قاد حملة ترمب االنت ابية بين اليهود اإلسرائيليين الذين يحملون ال نسية
األمريكية ،أنه متلكد من أن نقل السفارة سيتم في نهاية األمر .وقال" :لقد صرح ترمب في أكثر من

مرة بلن إدارته ستحترم رغبة الحكومة والشعب اإلسرائيلي في المسائل المتعلقة بدولة إسرائيل عامة،
وبالقدس اصة" .وأضاف :ال يو د دليل أفضل على ذلك من عدم الرد التاري ي على اإلعالن

اإلسرائيلي في األسبو الماضي ،عن بناب  2500وحدة إسكان في "يهودا والسامرة" االسم العبري

للضفة الغر ية).

وسئل تسيل عن تصريحات ترمب لشبكة "فوكس نيوز" األمريكية التي قال فيها ،أول من أمس ،إنه

"ال يزال من المبكر ألوانه الحديث عن نقل السفارة األمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس"،
وأنه ليس معنيا بالحديث عن الموضو في الوقت الحالي ،وعن تصريح المتحدث باسم البيت

األبية شون سبايسر في بداية األسبو الماضي ،من أنه "لم يصدر قرار بعد" في هذا الموضو ،

وأن اإلدارة ال تزال "في المراحل األولى من إ رابات ات اذ القرار" .وأ اب تسيل قائالً" :ال تعرفون

ترمب ًيدا .إنه ر ل أعمال صادق ،وصدقه هو سر ن احه .ولذلك؛ فإن كل وعودأ ستتحقي".
الشرق األوسط ،لندن2017/1/30 ،
 .49تقرير :السياسة المتوقعة لدارة ترامب نحو الصراع الفلسطيني – السرائيلي
المركز العر ي لألبحاث ودراسة السياسات :مع تولي إدارة الرئيس األميركي ال ديد ،دونالد ترامب،

صوصا أنه لم
رسميا في الواليات المتحدة ،يترقب العالم مقار اته للسياسة ال ار ية،
مقاليد األمور
ً
ً
فضال عن أن مواقفه التي عبر عنها حتى اليوم يشو ها كثير
يقدم رؤية سياسية ار ية متماسكة،
ً
استثناب ،فقد سبي لترامب أن
من الغموة والمفارقات .وال يمثل الص ار الفلسطيني  -اإلسرائيلي
ً
تلهيال لتحقيي "السالم" بين
األكثر
نفسه الش
ً
عبر عن الموقف ونقيضه مرات عدة؛ فقد اعتبر و
الفلسطينيين واإلسرائيليين ،وأنه سيكون
"محايدا" بين الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني ،وفي المقابل
ً
أشار إلى أن إسرائيل ال تريد السالم .وبعد ذلك ،تبنى األ ندة اليمينية اإلسرائيلية بالكامل ،ووعد بنقل
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السفارة األميركية من تل أبيب إلى القدس ،لكنه يعود ويؤكد أنه سيعمل على تحقيي "سالم" فلسطيني

إسرائيلي عبر تعيين زوإ ابنته الشاب ،اريد كوشنر ،مشرًفا على عملية السالم في الشرق األوس .
تحاول هذأ الورقة تلمس ما قد تكون عليه سياسة إدارة ترامب نحو الص ار الفلسطيني – اإلسرائيلي،
من الل أر عة ملفات :العالقة مع إسرائيل ،والموقف من المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين،

ونقل السفارة األميركية إلى القدس ،واالستيطان.
العالقة مع إسرائيل

ضحا في
ال تو د معلومات عن عالقات اصة ومتميزة معت ترامب بإسرائيل ،وهو ما بدا وا ً
حملته االنت ابية الرئاسية؛ إذ إن أقصى ما استطا أن يتودد به لليهود األميركيين كانت شهادات
تقدير حصل عليها من منممات صهيونية ،مثل صندوق النقد اليهودي الذي أسبا عليه " ائزة ش رة

تقدير ل دماتهم الم تمعية وتفانيهم في موضو الصداقة
الحياة" عام  ،1983وهي ائزة تمنح "ألفراد ًا
األميركية  -اإلسرائيلية" ،وشارك في "احتفال يوم إسرائيل" عام  2004في نيويورك ،كما حصل على

أيضا اإلشارة هنا إلى
شهادة تقديرية مطلع عام  2015من منممة صهيونية أميركية محافمة .ويمكن ً
أن ثمة عالقة اصة معت بين ترامب ورئيس الوزراب اإلسرائيلي الحالي ،بنيامين نتنياهو ،إذ قام
بتس يل فيديو ا

لحة اإلسرائيليين على دعم حملة ترشح نتنياهو عام .2013

غير أن عالقة ترامب ال اصة بنتنياهو ،وبعة ال وائز التقديرية من منممات يهودية أميركية

شكوكا حوله
واسرائيلية ،لم تتر م إلى مواقف سياسية واضحة في دعم إسرائيل وسياساتها ،ما أثار
ً
ار
عموما ،الل الحملة االنت ابية الرئاسية ،مع تك اررأ مرًا
بين اليهود ال مهوريين واليهود األميركيين
ً
إنه "يحب إسرائيل" ،فقد صرح في إحدى المنامرات االنت ابية ال مهورية في فبراير /شبا ،2015

محايدا" في مفاوضات السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليين .وفي
مثال ،أنه يريد أن يكون "ر ًال
ً
ً
ديسمبر /كانون األول  ،2015أثار حني اليهود األميركيين مرة أ رى ،عندما قال إن تحقيي السالم
مستعدة للتضحية
يعتمد على "إن كانت إسرائيل تريد التوصل إلى صفقة أم ال ،وان كانت إسرائيل
ً
ببعة األشياب أم ال" .وتعاممت شكوك اليهود األميركيين بترامب ،عندما تعهد ،في الشهر نفسه،
باالعتراف بالقدس عاصمة أبدية موحدة إلسرائيل.

طابا
كبير منذ مارس /آب  ،2016عندما ألقى
تغيير ًا
ًا
غير أن مواقف ترامب من إسرائيل ،شهدت
ً
أمام المؤتمر السنوي لل نة الشؤون العامة األميركية  -اإلسرائيلية إيباك) في واشنطن ،أعلن فيه أنه
ئيسا ،فإن معاملة إسرائيل كمواطن من الدر ة الثانية ستنتهي" .كما
"في اليوم الذي سلصبح فيه ر ً
تعهد بنقل السفارة األميركية من تل أبيب "إلى العاصمة األبدية للشعب اليهودي ،القدس" .وأكد
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معا على تحقيي االستقرار والسالم في
ئيسا "للعمل ً
ترامب أنه سي تمع مع نتنياهو في حال انت ابه ر ً
إسرائيل والمنطقة بلسرها".
ومنذ ذلك الحين ،انتقل ترامب مباشرة إلى تبني مواقف اليمين اإلسرائيلي المتطرف ،وثبت في مواقفه
ئيسا ،فقد أكد أنه ملتزم
وتصريحاته الداعمة إلسرائيل وتوسعها االستيطاني ،وحتى بعد انت ابه ر ً
بوعدأ نقل السفارة األميركية إلى القدس .كما الف التقاليد األميركية المتعارف عليها ،عندما دان في

ديسمبر /كانون األول  2016قرار إدارة الرئيس السابي ،باراك أوباما ،باالمتنا

عن نقة قرار

م لس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  2334الذي دان التوسع االستيطاني اإلسرائيلي في الضفة

الغر ية والقدس الشرقية ،واعتبر األراضي المحتلة بعد الرابع من يونيو /حزيران  1967أراة محتلة،
وكل المستوطنات التي بنيت فيها غير شرعية .ولتلكيد أنه ملتزم بوعودأ نحو إسرائيل ،تحادث ترامب

ئيسا ،فلكد التزامه بعالقات وثيقة مع إسرائيل "والتزامه
ً
هاتفيا مع نتنياهو بعد يومين من تنصيبه ر ً
غير المسبوق بلمنها" ،ودعاأ إلى زيارة البيت األبية مطلع فبراير /شبا .
الموقف المتوقع من المفاوضات السياسية
غموضا في مقار ة ترامب للص ار الفلسطيني  -اإلسرائيلي تكمن في موقف إدارته
لعل أكثر القضايا
ً
المتوقع من العمل ية التفاوضية ،وما ينبغي أن تفضي إليه ،إذ إن تصريحاته ودائرته الضيقة في هذا

الموضو تصل َّ
حد التناقة .فمن هة ،ترى إدارته "أن السالم بين إسرائيل والفلسطينيين يتحقي
عبر التفاوة المباشر بين الطرفين فق " وهذا يتطابي مع موقف اليمين اإلسرائيلي الذي يهدف إلى

االستفراد بالفلسطينيين ،وا ضا

التفاوة معهم لميزان القوى الثنائي)؛ بمعنى إبعاد أي وصاية

أ رى ،بما في ذلك مر عية األمم المتحدة وق اررات الشرعية الدولية ،وبلن دور الواليات المتحدة
سينحصر في العمل "بشكل وثيي مع إسرائيل لتحقيي تقدم" .غير أنه ،من هة أ رى ،أعلن في
مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز ،بعد ن احه في االنت ابات ،إنه يريد أن يكون "الش

الذي

سالما بين إسرائيل والفلسطينيين" .ويؤيد مسؤولون كبار في إدارته ،مثل مرشحه لمنصب وزير
حقي
ً
ال ار ية ريكس تيلرسون ،ووزير دفاعه يمس ماتيس ،وسفيرته إلى األمم المتحدة نيكي هالي،
اتفاق سالم فلسطيني  -إسرائيلي يفضي إلى دولة فلسطينية .ولتحقيي ذلك ،يعتبر ترامب زوإ ابنته
كوشنر الش

فضال عن أن
األنسب لتحقيي ذلك ،مع أن كوشنر ال يملك أي برة دبلوماسية،
ً

نزاهته محل شك كبير ،فهو ينتمي لعائلة يهودية متدينة معروفة بدعم إسرائيل والمستوطنات اليهودية

سفير
في الضفة الغر ية والقدس الشرقية المحتلتين .كما أن ديفيد فريدمان الذي ا تارأ ترامب ليكون ًا
لبالدأ في إسرائيل معروف بدعمه المطلي إسرائيل واالستيطان في الضفة الغر ية والقدس الشرقية.
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بل إن فريدمان ينافح صراحة عن "حي" إسرائيل في ضم الضفة الغر ية والقدس الشرقية إلسرائيل.

ويتوقع براب أميركيون أن إعادة إطالق مفاوضات السالم بين الطرفين الفلسطيني واإلسرائيلي لن

تكون أولوية ،على األقل في األشهر األولى ،في مل التركيز على محار ة "داع " ،والتعامل مع
إيران.
نقل السفارة األميركية إلى القدس
ئيسا ،أكد ترامب أنه سيفي بتعهدأ نقل السفارة األميركية إلى القدس .ولكن،
قبل يوم من تنصيبه ر ً
وبعد تحذيرات من مسؤولين أميركيين ودول حليفة ،أورو ية وعر ية ،من أن مثل هذأ ال طوة قد
تؤدي إلى تف ر األوضا في األراضي الفلسطينية المحتلة ،والمنطقة كلها ،وتؤثر في المصالح

واألمن القومي األميركي ،يبدو أن إدارة ترامب آثرت التريث ،وهو ما عبر عنه الناطي باسم البيت

األبية ،عندما قال إن اإلدارة ال تزال "في المراحل األولى في مناقشة هذا الموضو " .بل ثمة

مؤشرات على أن إسرائيل نفسها قد ال تكون متحمسة لهذا الموضو اان ،ألنها غير مستعدة لتف ر
عنف محتمل راب مثل هذأ ال طوة ،في وقت تريد أن ينصب التركيز فيه على احتواب إيران.
وحسب مصادر إسرائيلية ،لم يسع نتنياهو إلى الضغ على ترامب الل المحادثة الهاتفية بينهما

للحصول على التزام منه بشلن نقل السفارة ،وال حتى على دول زمني لتحقيي ذلك.

ومع ذلك ،يبدو أن إدارة ترامب ادة في الموضو  .ولكن ،ب طوات متدر ة للت فيف من وطلة

عمليا قبل األول من يونيو /حزيران المقبل ،ألن أوباما
صوصا أن نقلها ال يمكن أن يتم
القرار،
ً
ً
وقع في ديسمبر /كانون األول  2016التل يل المعتاد منذ عام  1995لقرار النقل ستة أشهر .ومن
ضمن ال يارات المطروحة في المرحلة التمهيدية للنقل أن يعي

السفير في القدس ،في حين يعمل

من السفارة األميركية في تل أبيب ،أو أن يعمل السفير من ناح ا

في فندق أو مكتب معين

أبدا التكهن
في القنصلية األميركية في القدس ،من دون نقل السفارة
عمليا .ومع ذلك ،ال يمكن ً
ً
بالقرار النهائي الذي سيت ذأ ترامب في هذا الصدد.
االستيطان
مع أنه ال يو د موقف واضح إلدارة ترامب من موضو االستيطان اإلسرائيلي في الضفة الغر ية
والقدس الشرقية ،والذي ال يزال ،بحسب الموقف الرسمي األميركي ،غير شرعي ،فإن المؤشرات

األولية تفيد بلن هذا الموضو لن يكون نقطة توتر بين الواليات المتحدة واسرائيل ،كما كان عليه

الحال في مل إدارة أوباما .فمن ناحية ،ندد ترامب بقرار م لس األمن رقم  .2334كما أن زوإ ابنته،
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داعم لالستيطان ،وكذلك سفيرأ المقترح إلسرائيل ديفيد فريدمان .وفي مؤشر على االطمئنان
كوشنرٌ ،
اإلسرائيلي إلدارة ترامب ،أعلنت بلدية القدس عن المضي في مشرو بناب  550وحدة سكنية ديدة
ئيسا؛ وذلك بعد أن أ لته بطلب من الحكومة اإلسرائيلية،
في القدس الشرقية يوم تنصيب ترامب ر ً
حتى انتهاب والية أوباما .وحسب نائب رئيس بلدية القدس ،مئير تر مان ،فإن "قواعد اللعبة تغيرت
بعد وصول ترامب" .بل إن األحزاب األكثر يمينية في االئتالف الحاكم في إسرائيل اليوم ،مثل حزب

البيت اليهودي بزعامة نفتالي بينيت ،يضغ

من أ ل ضم مستوطنة معاليه أدوميم ،في الشمال

سينهي أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة األطراف،
الشرقي من القدس ،إلى إسرائيل ،ما ل
ألنها تصل بين شمال الضفة الغر ية و نو ها .والواضح أن إدارة ترامب سوف تتسامح مع التوسع
االستيطاني ولن تراقبه ،بغة النمر عن الموقف الرسمي ،وأن ما تسمى حركة السالم اإلسرائيلية

حليفا دا ل
التي تنحصر مهمتها منذ سنوات بانتقاد االستيطان ومراقبته وتقديم تقارير حوله ،لن ت د ً
إدارة ترامب.

قال نتنياهو ،في تصريح حول مؤتمر باريس للسالم في الشرق األوس في  15يناير /كانون الثاني

عهدا
 ،2017والذي قاطعته حكومته ،إن هذا المؤتمر ينتمي إلى عهد سابي ،وأن العالم سوف يشهد ً
ديدا.
ً

الصة

اضحا أن الموقف األميركي من الص ار
مع أنه يصعب التنبؤ بسياسات إدارة ترامب ،فإنه يبدو و ً
الفلسطيني  -اإلسرائيلي قد يتعرة لتغييرات كبيرة في موضوعات ،مثل االستيطان ونقل السفارة
األميركية إلى القدس والمفاوضات السياسية ،وأن هذا سيكون له تداعيات كبيرة على مستقبل الص ار

الفلسطيني  -االسرائيلي ،وعلى العالقات العر ية  -األميركية ،على المستويين ،الدولي والشعبي

على األقل؛ إذ بدأت القضية الفلسطينية تعود إلى دائرة االهتمام ،وت لى ذلك في ق اررات دولية عديدة

من منممة اليونسكو وم لس األمن.

فادحا إذا ت اهلوا المواقف األميركية الداعمة لليمين اإلسرائيلي المتطرف بشلن
وي طف العرب طلً ً
القدس والمستوطنات ،واذا تركوا قضية فلسطين مرًة أ رى لالست دام اإليراني ،وال سيما أن العالقات

اإليرانية  -األميركية في مرحلة ترامب ستدفع إيران للبحث عن أدوات للص ار .

العربي الجديد ،لندن2017/1/29 ،

التاريخ :ال ثنين 2017/1/30

العدد4185 :

ص

31

 .51أسرار فلسطينية تستوجب النشر
د .فايز أبو شمالة

ابني االتصال األول من ضاب إسرائيلي ،قال :إنه منسي الشئون المدنية في ال ي

لقد سللني باللغة العر ية عن و ه المسيرة التي تضم عشرات سيارات البلدية.

اإلسرائيلي،

تعمدت أن أ يب على سؤال الضاب باللغة العبرية ،وقلت له :ذاهبون بما تبقى في سيارات البلديات

من وقود لالعتصام أمام معبر كرم أبو سالم ،لقد أ برنا الحصار على وقف دمات البلديات ،وقد

طفحت الشوار بالنفايات ،وغرقت األحياب بالصرف الصحي.

لم أنزعج كثي اًر لمعرفة الضاب اإلسرائيلي بلننا ذاهبون بسيارات البلدية لالحت اإ على حصار غزة

أمام مواقع ال ي

اإلسرائيلي ،ولكن الذي أزع ني هو تحذير الضاب اإلسرائيلي من االقتراب كثي اًر

من الحدود ،ومن طورة استفزاز ال ي  ،وأنني سلتحمل المسئولية عن كل تطور.

كان ذلك مطلع عام  ،2008حين طلبت من الضاب اإلسرائيلي بلن يبلا قيادة ال ي

بلننا ذاهبون

في مسيرة سلمية ،وال نحمل سالحاً ،وهدف مسيرتنا إيصال رسالة بمطالبنا اإلنسانية إلى الم تمع
الدولي ،والى المسئولين اإلسرائيليين الذين يحاصرون قطا غزة ،وأنني أشرف على تنميم المسيرة
بمشاركة كل من رئيس بلدية رفح المهندس عيسى النشار ،والنائب في الم لس التشريعي المهندس

مال ال ضري ،رئيس الل نة الشعبية لموا هة الحصار ،وال نطالب بلكثر من فك الحصار ،واد ال

الوقود الالزم ل دمات البلديات.

لقد ابني االتصال الثاني من مدير عام و ازرة الحكم المحلي في رام هللا ،حيث طالبني المسئول

الفلسطيني بالتوقف عن مواصلة المسيرة ،وحذرني من طورة المطالبة بفك الحصار ،ومن سلبيات
الزإ بمومفي البلدية ومعداتها في ال الفات السياسية ،ومن شر هذا الفعل الذي قد يؤثر على القرار

اإلسرائيلي ،وي فف الحصار عن حركة حماس االنقالبية.

أكدت للمسئول في الحكم المحلي بلن البلدية تقف على الحياد من كل التنميمات ،وأن عمل البلدية

ال عالقة له بالسياسة ،وال يحي لرئيس البلدية أن يعبر عن رأيه السياسي باألحداث سلباً أو إي اباً؛
طالما كان على رأس عمله ،وأننا في بلديات غزة نشكو من قلة الوقود ،وتراكم النفايات في الشوار ،

ومن الوضع اإلنساني الذي ال يطاق.

ولكن مدير عام الو ازرة لم يبد تفهماً ،وحاول أن يصدر لي أم اًر بالت ار ع ،فما كان مني إال أن أقسو
عليه بالرد القاطع ،لقد رفعت صوتي ،وأنهيت معه المكالمة بكل تحد وعنف.
وكانت المفا لة أن

ابني االتصال الثالث من وزير الحكم المحلي في ذلك الوقت السيد زياد

البندك ،الذي طالبني بالتوقف فو اًر ،وعدم مواصلة المسيرة ،وأن هذا السلوك ال ي دم تو هات حكومة
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رام هللا ،ويتعارة مع السياسة العامة التي تهدف إلى تضييي الحصار على حكومة حماس في
قطا غزة ،حتى تنف ر الثورة الشعبية في و ه االنقالبين.

أكدت للوزير أن البلديات ارإ إطار المناكفة السياسية ،وأن البلديات تقدم للمواطنين ال دمات ،وال
تميز البلدية في ال باية بين المنتمي لفتح أو المنتمي لحماس ،البلدية تقف على الحياد.

ذلك الرد لم يع ب وزير الحكم المحلي ،الذي هدد وتوعد ،وأغل في التحذير ،ولكن قبل أن يغلي

الهاتف ،قلت له :إنني ال أتبع وزير الحكم المحلي في الضفة زياد البندك ،وال أتبع وزير الحكم
المحلي في غزة زياد الماما ،أنا أقوم بوا بي الوطني.

واصلنا المسيرة حتى أقرب نقطة من حدود قطا غزة مع اإلسرائيليين ،وأوصلننا رسالتنا االحت ا ية،

وغادرنا مكان ال طر دون أن أغادر حالة الذهول التي عصفت بكل كياني ،وأنا أتسابل مع نفسي:

لماذا يحدث هذا؟ لماذا يتعمدون محاصرة غزة؟ ما السر في هذا التوافي بين وزير الحكم المحلي زياد
البندك ومنسي الشئون المدنية في ال ي

اإلسرائيلي؟ وهل وصل التعاون األمني والميداني بين

الضبا اإلسرائيليين والمسئولين الفلسطينيين إلى هذا الحد؟

أر ع سنوات وأنا في حيرة ،وأفت

عن السر ،حتى اب يوم  2012 /7/29فانكشف المستور ،ففي

ذلك اليوم قام وزير الحكم المحلي زياد البندك بزيارة المعسكر النازي في أوشفيتز) نوب بولندا،
إنها المرة األولى التي يزور فيها مسؤول فلسطيني موقع يرمز إلى المحرقة اليهودية ،لقد وضع

الوزير زياد البندك مستشار الرئيس محمود عباس لشئون األديان باقة ورد على
الم ص

دار الموت

لليهود ،وذرف دمعة حزن ،قبل أن يعود إلى فلسطين ،ليدلي بتصريحات نارية عن

التمسك بالثوابت الوطنية ،وأن العهد هو العهد ،والقسم هو القسم.

فما أوثي العالقة بين حصار غزة و ين الدمو المنهمرة في نهر األحزان اليهودي!.

رأي اليوم ،لندن2017/1/29 ،

 .51حماس والسيسي ..صفحة جديدة؟
صالح النعامي

كرس الناطقون باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس) انطباعاً بلن عالقات حركتهم بمصر على
عتبة تحوالت دراماتيكية ستضع حدا لحالة التلزم الذي شهدته منذ االنقالب الذي عزل الرئيس محمد

مرسي .وأعطت "حماس" مؤشرات على أن الزيارة التي قام بها نائب رئيس مكتبها السياسي،
إسماعيل هنية ،إلى القاهرة ،أ ي اًر ،مهدت الطريي إلى فتح صفحة ديدة في هذأ العالقات .وقد
عزت قيادات في الحركة التغيير "ال ذري" المرتقب على طابع العالقة إلى تحول "استراتي ي" على
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موقف نمام عبد الفتاح السيسي مع الحركة ،سي د تر مته في تحسين األوضا

االقتصادية

والمعيشية في قطا غزة .لكن ما "يبشر" به قادة "حماس" يتناقة مع األصوات ااتية من القاهرة،

فقد عزت أبواق إعالمية مرتبطة بنمام السيسي التقارب مع الحركة إلى صفقة ،تقوم بمو بها
"حماس" بإ رابات على الحدود ،يراها هذا النمام ضرورية لتحسين قدرته على موا هة التحديات
األمنية المتعاممة في شمال سيناب؛ في مقابل التزامه بتقلي

مماهر الحصار على عزة ،والقيام

بإ رابات تحسن من الواقع االقتصادي واألوضا المعيشية في القطا .

اضح أنه إذا كان المقصود بهذأ اإل رابات المس بقدرة عناصر ماعات السلفية ال هادية على
و ٌ
االنتقال عبر الحدود الفاصلة بين غزة وسيناب ،فإن هذأ تنس م أيضا مع مصالح "حماس" التي
تناصبها هذأ ال ماعات العداب ،حيث لم تتور بعة قياداتها عن تكفير الحركة .ناهيك عن أن

الحركة التي توا ه تبعات ال طل الكارثي ،أي ال مع بين الحكم والمقاومة ،والتي تمثلت أساساً في
توفير المسوغات إلسرائيل واألطراف اإلقليمية والدولية لفرة الحصار ال اني ،معنية بتحسين

األوضا االقتصادية في القطا التي بلغت من التدهور حدا يمكن أن يفضي إلى انف ار غضب

شعبي ،قد يستهدف الحركة أيضا.

مع ذلك ،في حال حدث تغيير إي ابي على نم تعاطي نمام السيسي ت اأ غزة ،فإن مسوغات هذا

التحول ستت اوز االعتبارات المتعلقة باألوضا

األمنية في سيناب .فلوسا

مهمة من المؤسسة

األمنية المصرية باتت تدرك فشل االستراتي ية التي انته ها النمام ت اأ "حماس" ،والقائمة على
الحصار ،واإل رابات األمنية الهادفة إلى ت فيف مصادر قوتها العسكرية ،والمقاطعة السياسية

والشيطنة اإلعالمية ونز الشرعية ،عبر دفع القضاب المصري إلى اعتبار ال ناح العسكري للحركة
تشكيالً "إرهابياً" .ويتضح مما تنقله ش صيات فلسطيني ٌة زارت القاهرة ،أ ي اًر ،أن بعة مصادر
النفوذ األمني في القاهرة تدفع إلى انتهاإ مقار ة ديدة ،تهدف إلى احتواب "حماس" عبر ت فيف

الحصار وتحسين األوضا االقتصادية .في الوقت ذاته ،ليس مستبعداً أن يهدف التحول المتوقع
على الموقف المصري إلى التلثير على موازين القوى دا ل الحركة ،سيما وأن األ يرة على وشك
إ راب انت ابات دا لية مفصلية ،من الل تر يح كفة طرف على آ ر .في الوقت ذاته ،ال يمكن
تصور أن يقدم نمام السيسي على أي تغيير في سياساته ت اأ غزة بدون التنسيي مع إسرائيل ،وهو

الذي يراهن على دور حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب على مواصلة مساعدته في تلمين
الشرعية الدولية ،وي ضع مواقفه من حركة حماس أيضا العتبارات المصلحة اإلسرائيلية .ويتضح

من ال دل اإلسرائيلي الدا لي ،أ ي اًر ،أن مصلحة تل أبيب حاليا تتمثل في تحسين األوضا

االقتصادية في القطا  ،شية أن تبادر "حماس" إلى فتح موا هة عسكرية ،وسيل ًة لمنع حدوث
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انف ار ماهيري ،بسبب تفاقم األوضا االقتصادية .وقد برزت الم اوف اإلسرائيلية هذأ لي ًة في
آ ر ا تما للم لس الوزاري المصغر لشؤون األمن ،حيث بادر وزير االست بارات ،يسرائيل كاتس،

م ددا إلى طرح فكرة تدشين ميناب عائم قبالة شواطف غزة .وقد تتمثل بعة محفزات التحول
المرتقب في موقف القاهرة ت اأ غزة في ردة الفعل المصرية الغاضبة على رفة رئيس السلطة

الفلسطينية ،محمود عباس ،الضغو التي مارسها السيسي عليه ،من أ ل إعادة محمد دحالن إلى

صفوف حركة "فتح" ،والسماح له بلعب دور ريادي في المشهد الفلسطيني.

وعلى كل األحوال ،و الف ما ذهب إليه بعة قادة "حماس" ،فإن التحول الموعود على موقف

نمام السيسي من الحركة وغزة سيكون تكتيكياً ،وليس استراتي ياً ،فالعمل على مراكمة الشرعية
الدولية ،من الل التدليل على االندماإ في الحرب على "اإلرهاب اإلسالمي" في مقدمة ثوابت

استراتي ية النمام الحالي في القاهرة .ويعكس احتفاب السيسي بما اب في مكالمته الهاتفية أ ي اًر مع
الرئيس األميركي ،دونالد ترامب ،وتباهيه بتوافقهما على الحرب على "اإلرهاب" ت ذر هذأ

االستراتي ية لدى النمام وسيل ًة لتلمين الشرعية .من هنا ،وبغة النمر عن سلوك "حماس" ت اأ
مصر ،فإن السيسي يمكن أن ينقلب عليها بسهولة ،إذا اعتقد أن مثل هذأ ال طوة تلقى استحسانا
لدى ساكن البيت األبية ال ديد .واذا أ ذنا باالعتبار التقارب الكبير بين إدارة ترامب وحكومة
اليمين في إسرائيل ،فإن حساسية السيسي لالعتبارات اإلسرائيلية ،وضمنها المتعلقة بحركة حماس،
ستتعامم .فإذا و دت إسرائيل مستقبال أن مصلحتها تتمثل في شن حرب على غزة ،فلغلب المن أن

السيسي سيتبنى الموقف نفسه الذي تبناأ في أثناب حرب .2014
تتوق غزة للحمة التي تت ل

فيها من الحصار ااثم المفروة عليها .وبالتالي ،فإن أي تحول

تطور إي ابياً ومهما .لكن ،من المهم إدراك
ًا
على الموقف المصري يقل آثار هذا الحصار يمثل
بيئة التحول المؤمل على الموقف المصري ،وعدم الرهانات المعقولة عليه ،شية أن تستحيل اامال

إلى يبة أمل مؤلمة.

العربي الجديد ،لندن2017/1/30 ،

 .52نقل السفارة ..الجدية األميركية والمسؤولية الفلسطينية

ساري عرابي

لم تكن مسللة نقل السفارة األميركية من "تل أبيب" إلى القدس وليدة "اللحمة الترمبية"؛ فمنذ النصف
الثاني لوالية رونالد ريغان األولى ،وهي حاضرة بوضوح في السياسة األميركية ،وقد أصدر

التاريخ :ال ثنين 2017/1/30

العدد4185 :

ص

35

الكونغرس ق ار ار في العام  1990ين

على نقل السفارة ،وفي العام - 1995وبلغلبية كاسحة -صدر

قانون نقل السفارة متبنيا السردية الصهيونية ب صو

القدس.

ترمب ..بداية جادة

لم يزل الرؤساب األميركيون المتعاقبون يؤ لون تنفيذ ذلك القانون ،بما في ذلك الرؤساب الذين استغلوا

المسللة في دعاياتهم االنت ابية ،أو تقدموا ب طوات دية نحو نقل السفارة ،أو االعتراف بالقدس

عاصمة لي "إسرائيل" ،فقد سبي لبيل كلينتون الموافقة على هذا القرار مشترطا أال ينفذ قبل انتهاب
المرحلة االنتقالية التي أسسها اتفاق أوسلو ،بينما وقع بو

بالقدس عاصمة لي "إسرائيل".

االبن في العام  2002ق ار ار يعترف

بالرغم من ذلك أ ذت وعود ترمب صدى كبي ار لدى الفرقاب كلهم ،من الفلسطينيين والعرب

واإلسرائيليين ،على نحو أمهر شية دية لدى الفلسطينيين والعرب ،من أن المسللة هذأ المرة

م تلفة عنها في أي مرة سابقة ،وبالطبع فإن هذأ ال شية يقابلها أمل إسرائيلي كبير ،بدأ يت لى مبك ار
في طاب يميني معلن ،يسعى الستغالل حقبة ترمب الستكمال م ططاته االستيطانية ،والتي قد
تنتهي بضم الضفة الغر ية.

ومع أن الموقف الذي يرفة استع ال توقع طوات ترمب القادم من ارإ المؤسسة ،ما يزال

معتبرا ،إال أن الم اوف تصاعدت بعد تنصيبه ،حتى لو سبي ذلك التنصيب ما يمكن أن يدل على

افتقار اإلدارة ال ديدة ل

ما

على هذأ ال طوة ،كما أوحت من قبل إ ابة وزير الدفا

ال ديد

يمس ماتيس في لسة استما للكونغرس قال فيها" :أفضل أن ي يب وزير ال ار ية على هذا

السؤال ،وبالنسبة لي فإن العاصمة التي أسافر إليها هي تل أبيب".

صحيح أن ترمب لم يلت على ذكر هذأ المسللة في طاب تنصيبه ،إال أنه في هذا ال طاب

الشعبوي الالفت ،مهر وفيا لم مل شعاراته االنت ابية التي ينقلب فيها على تراث "المؤسسة"

األميركية الراسي.

كان ترمب في طاب تنصيبه ،مباش ار في ه ومه على المؤسسة والتحرية عليها والتشكيك فيها،

معلنا عن رؤية ديدة حاكمة منقطعة عما أسماأ الماضي ،وفي الوقت نفسه كان االنقسام األميركي

على الر ل و طابه ورؤيته أوضح ما يكون ،كاشفا عن م اوف األميركيين أنفسهم هذأ المرة،
وبالفعل بدأ ترمب لحمته األولى في البيت األبية بالتوقيع على مرسوم يهدف إلى "التقليل من

الثقل المالي" لقانون التلمين الصحي "أوباماكير" في طوة على طريي إلغائه.
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بداية ترمب ال ادة ،وصدامه مع قطاعات مهمة من المؤسسة ،وانقسام الم تمع األميركي حياله،
و وف األور يين البالا -وهم أقرب حلفاب أميركا إليها -من سياساته المحتملة ،وتعيين ترمب لديفيد

فريدمان ،الش ص ية الصريحة في دعم االستيطان ،سفي ار لبالدأ في "إسرائيل" ،وتصريحات مقر ين
منه تؤكد دية مشرو نقل السفارة ،مثل نيكي هالي سفيرته إلى األمم المتحدة ،ومستشارته كيليان

كونواي؛ كل ذلك بعة مما ي عل هذأ المسللة أكثر دية.

ليس أل ل ذلك فحسب هي أكثر دية ،ولكن ألن ذلك كله يلتي في عالم يتغير ،ويبدو وكلنه
ينفر  ،ويمهر ترمب في واحدة من أشد ت ليات تغير العالم ،وعادة ،وحينما يبدأ العالم في التحول،

ويل ذ في االنف ار  ،في دورة تاري ية ديدة ،يصير كل شيب محتمال.
جذر المسألة

في العام  1950أعلن الكنيست اإلسرائيلي القدس عاصمة لي "إسرائيل" ،وفي العام  1980أصدر
الكنيست قانونا أساسيا ،أي ما يشبه المبدأ الدستوري ،يضم شرقي القدس إلى "إسرائيل" ويعلن القدس
الموحدة عاصمة "إسرائيل" ،و"مقر رئيس البالد والكنيست والحكومة والمحكمة العليا".

على إثر ذلك أصدر م لس األمن ق ار ار -امتنعت أميركا عن التصويت عليه -يستنكر القانون الذي

أصدرته الكنيست ،مؤكدا انتهاك القانون اإلسرائيلي للقانون الدولي ،وأنه لن يؤثر على انطباق اتفاقية
نيف الرابعة ،وأن

ميع اإل رابات اإلسرائيلية التي غيرت أو تهدف إلى تغيير طابع المدينة

ووضعها القانوني باطلة والغية ،داعيا ميع الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من القدس.

وبالفعل ،است ابت الدول وسحبت سفاراتها من القدس إلى "تل أبيب" ،مع بقاب قنصليات لبعضها في

المدينة ،وبالرغم من اعتراف تلك الدول بي "إسرائيل" على األراضي التي احتلتها في العام ،1948

والتي تضم غر ي القدس ،فإن بقاب سفاراتها في القدس ،كان يعني تسليما بالقانون الذي أصدرته

الكنيست و عل شطري المدينة شيئا واحدا.

وهكذا تتضح إشكالية و ود سفارات في القدس لدول تعترف بي "إسرائيل" و تبعية غر ي القدس لها،

وذلك فضال عن انتهاك ضم شرقي القدس للقانون الدولي ،إال أن هذا ال ينبغي أن ينسي أن المشكلة

كانت أساسا في االعتراف بي "إسرائيل" ،الطرف القوي القادر على فرة الوقائع على األرة.

بيد أن االعتراف الفلسطيني بي "إسرائيل" دون أن يحمى باعتراف مقابل ،واكتفابأ بالمطالبة بشرقي
القدس ،م ر ا غر يها من الن از  ،كان األ طر على اإلطالق ،إذ عزز ذلك من قدرة "إسرائيل" على

المراوغة ،وأضعف مقابلها القدرة الفلسطينية ،بل أصابها في مقتل ،فمهما كان التصور الذي شرحناأ
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إلشكالية و ود السفارات في القدس ،فإن و ودها في غر ي القدس ،يعني أنها مو ودة دا ل "دولة

إسرائيل" باعتراف الفلسطينيين ،أو باألحرى باعتراف منممة التحرير!
المسؤولية الفلسطينية

وأيا كان المكان الذي ستنقل إليه السفارة ،في حال نقلها طبعا ،إن كان في غر ي القدس أم في

شرقيها ،أم في نقطة بينهما ،ومهما كان شكله ،ووقته ،ووتيرته ،والكيفية التي ستغلف بها العملية،

وسواب أكان صريحا معلنا أم فيا م اتال ،فإن نقل السفارة يعني اإلعالن العملي من األميركي
راعي عملية السالم) عن نهاية حل الدولتين.

أما حل الدولتين فقد صار محاال ،فضمن الوقائع الراهنة ،ليس ثمة إمكانية إلقامة دولة فلسطينية في
الضفة الغر ية ،فقد علت اإل رابات اإلسرائيلية ،وأهمها البناب االستيطاني هذأ اإلمكانية محالة ،إال
في حال التوصل إلى اتفاق فعلي يحمل "إسرائيل" على تفكيك تلك اإل رابات كلها ،غير أن هذا

االتفاق بدورأ صار محاال.

لقد راكمت "إسرائيل" بصبر ودأب ومثابرة وم ادعة كل هذأ الوقائع الض مة كي تصل إلى هذأ

اللحمة التي قد تنتهي بضم الضفة الغر ية ،ال شرقي القدس فحسب ،ويت ه النقا

اإلسرائيلي اليوم،

بقوة اليمين المهيمن على الم تمع والسياسية في "إسرائيل" نحو تصورات ال تبقي أبدا أي ح لحل

الدولتين ،وهو األمر الذي أبدا أوباما ت وفه إزابأ قائال إن المستوطنات اإلسرائيلية ت عل حل

الدولتين شبه مستحيل!

والماهر حتى اان أن اإلسرائيليين ال يقيمون وزنا للتهديدات الفلسطينية بالنمر إلى مكسب "إسرائيل"

السياسي الهائل في حال نقلت السفارة األميركية إلى القدس فعال ،كما عبر عن ذلك رئيس هاز
الشاباك األسبي آفي دي تر في رسالة نصح فيها ترمب بلال يتلثر بتهديدات الفلسطينيين.

على األر ح  ،لن يحدث شيب عر ي ذو بال بهذا ال صو

 ،أما فلسطينيا فثمة شك عميي في

دية تهديدات السلطة الفلسطينية ،وهو شك يستند إلى ت ر ة الفلسطينيين الطويلة مع تهديدات

السلطة الفلسطينية المستمرة التي لم ينعكس أي منها في الواقع أبدا.

ويستند هذا الشك إلى ما هو أهم ،إذ إن ال طوات ال دية الفعلية ينبغي أن تقوم على إعادة النمر
العملي بمسار التسوية الذي ا تطته منممة التحرير وحركة فتح

مؤتمرها األ ير ،وهو المسار الذي أفضى إلى و ود السلطة نفسها.

يا ار وحيدا ،وكرسته فتح في

الذي ال شك فيه أن السلطة وفتح لم تعودا مؤهلتين للدفع نحو التحول عن مشرو التسوية وما انبثي
عنه ،وذلك بسبب الثمن الباه المترتب على ذلك ،وألن و ودهما وومائفهما ارتبطا عضويا بهذا
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المشرو ولو انتهى إلى محة اال تناق دا ل حلقة مفرغة من العبث لن تنتهي بالفلسطينيين إال
إلى مزيد من البؤس.

بالنسبة لفصائل المقاومة فهي لم تزل تدفع هذا الثمن ،دا ل مروف معقدة تتلبسها ،ولكنها وحدها
غير قادرة على النهوة بعبب الموا هة ،والمشكلة هنا فلسطينيا ليست في انعدام ال يارات ،ولكن

في توفر اإلرادات لدى السلطة وفتح على ات اذ الق اررات الصعبة والقاسية ولكنها وحدها الصحيحة

والمناسبة ،بعدما بلا الفلسطينيون اليقين من فشل مشرو التسوية واستحالة حل الدولتين.

إال أنه كان باإلمكان االستباق وفرة حالة كفاحية ت عل من تهديدات الفلسطينيين ذات معنى مؤثر

ويحمى بالمصداقية والقدرة على المس بالوقائع اإلسرائيلية ،وذلك لو أن السلطة استثمرت وعممت
الهبة التي انطلقت قبل أكثر من عام ،وسماها بعة الفلسطينيين "انتفاضة القدس" ،ولكن ما حصل

هو العكس تماما ،و هذا يتحمل فلسطينيون قسطا واف ار من المسؤولية عن م"الت قضيتهم ،سواب

نقلت السفارة أم لم تنقل.

الجعيرة نت ،الدوحة2017/1/29 ،

 .53بانتظار تتويج إسماعيل هنية ععيما لحركة حماس

سمدار بيري

إسماعيل هنية ،الذي يشار إليه كالزعيم التالي لحماس ،عاد أمس إلى غزة بعد غياب طويل .وكان
هذا أول روإ لهنية من غزة منذ إسقا حكم اإل وان المسلمين في مصر ،إسقا مرسي ،حليف

حماس ،وانت اب ال صم المرير السيسي.

مسة أشهر وهنية يت ول في أر اب ال ليج الفارسي بذريعة غير مقنعة تتمثل بالح يج إلى األماكن

المقدسة في السعودية .فليس س ار أن فريضة الحج تستغرق في أقصى األحوال أسبوعا ،وقد استغل
هنية أيامه ولياليه في مشاورات في شؤون الساعة المشتعلة في الدوحة ،عاصمة دولة قطر.

على دول األعمال :انت اب بديل ي وريث الد مشعل الكاريزماتي ،رئيس المكتب السياسي .في

حماس ،التي تدار كمنممة سرية ،يدور الحديث عن عملية ملتوية ،دون موعد ملزم .فال تو د قائمة
متنافسين على األمانة العامة ،ال تو د حملة دعاية لالنت ابات .م لس «الشورى» ،نو من

البرلمان ،يعرف الش صيتين المتصدرتين :موسى أبو مرزوق القديم الذي يتوا د في مصر ،وهنية
الذي ال يعتزم نقل مكان سكنه من م يم الشاطف في القطا  .طالما كان في غزة ،فإن األمين العام

سيكون اضعا لرحمة مصر ،ومصر السيسي ستواصل النمر إلى حماس كمنممة طيرة.
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من هة ،تسعى مصر ألن تكون في الصورة في كل ما يتعلي بسلوك حماس .من هة أ رى ،فهي
تتناز مع أسياد حماس في تركيا وفي قطر .وبالمقابل ،فإن الد مشعل وعصبته مشبوهون لدى

الم ابرات المصرية بلنه يتلقى مشورة إسرائيلية بشلن طى المنممة.

منذ إسقا مرسي ،أغلقت مصر حا ز رفح ،عقدت حركة الشاحنات إلى القطا وسدت مئات أنفاق

التهريب بهدف شل االقتصاد البديل لغزة .في مثل هذا الوضع ،إلسرائيل احتكار على اقتصاد نحو
مليوني نسمة في القطا ومنسي أعمال الحكومة في المناطي يمكنه في كل لحمة أن يضع يدأ على

الصندوق.

إذا سللتم ال براب في إسرائيل ما هو األكثر إزعا ا ي القطا أم الضفة الغر ية ،فستحصلون على
واب ارف :إسرائيل ال تكف عن متابعة ط حماس الستغالل االزدوا ية السلطوية في مدن

الضفة .فمن هة ،عزز أبو مازن مكانته في السياق السياسي .ومن هة أ رى ،ضعفت مكانته في
الشار وحماس ال توفر هدا لمحاولة إثارة الصدام بين السلطة الفلسطينية واسرائيل على سبيل

السيطرة على الضفة.

وها هو العبث :نتنياهو وأبو مازن يمقتان الواحد اا ر ،ولكنهما االثنين يعلنان عن الرغبة في العودة

إلى المسيرة السياسية وكالهما ال يثقان بالمفاوضات .أبو مازن يفضل الشكوى في المؤسسات
الدولية ،ونتنياهو يقر بناب آالف الوحدات السكنية في يهودا والسامرة كي يقتل الحل مع الفلسطينيين.

وها هو العبث الثاني :مع كل تحفماته على أبو مازن ،لم يوفر نتنياهو هدا كي يضمن انطالق
مؤتمر فتح السابع على الدرب .فقد أ رت إسرائيل اعتقاالت قبيل المؤتمر لتضمن أال يعرقل مؤيدو

حماس هذا الحدث .وهكذا ن ح أبو مازن ،مع غير قليل من المساعدة من محبي حكمه عندنا ،في
أال يد ل إلى المناصب العليا غير الموالين له.

إذا حفرت بعمي أكبر لدى ال براب ،فسيصرون على القول إن أبو مازن ال يدعم اإلرهاب ،وان
التنسيي األمني مستمر ،وان قادة األ هزة تعلموا كيف يتغلبون على النقد في ال انب الفلسطيني.
عندما تكون حماس عدوا مشتركا ،فإن ال هود ضدها تتم بتعاون مشوق.

ال تاريي محدد ل عالن عن انت اب األمين العام التالي لحماس .وحتى لو كانت فر

هنية تبدو

أفضل ،فإن برلمان حماس يمكنه أن يقرر تمديد التفوية لمشعل بسنة أ رى ل ملة من األسباب:

معارك الوراثة في المحي

القريب ألبو مازن ،الحرب في سوريا ،العالقات اإلشكالية مع مصر،

المصالحة التي ال يعنى بها أحد حقا مع فتح ،وترامب الذي في البيت األبية.

إذا نقلت اإلدارة السفارة األمريكية إلى القدس ،فستت ند حماس إلشعال الضفة .أما إسرائيل من
هتها فستواصل المطاردة لمعامل السالح وللوسائل القتالية في الضفة وبمو ات االعتقاالت الليلية.
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وعندما يقرر الشار الفلسطيني أنه يريد ألبو مازن أن يذهب إلى بيته أ ي ار ،ستحر
أال ترفع حماس الرأس.

إسرائيل على

يديعوت 2017/1/29

القدس العربي ،لندن2017/1/30 ،

 .54كاريكاتير:

فلسطين أون الين2017/1/28 ،

التاريخ :ال ثنين 2017/1/30

العدد4185 :

ص

41

